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ПЕРЕДНЄ СЛОВО

Вітаємо читачів нового числа наукового вісника «КУРБАСІВСЬКІ ЧИ-
ТАННЯ» Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса! 
Структура збірника, трохи незвична для суто наукових видань, як уже нео-
дноразово наголошувалося, зумовлена його загальною концепцією – фунда-
ментальна наука є невіддільною від художньої практики. Тож зробимо корот-
кий екскурс по наших розділах-рубриках, які всі разом у єдності, є своєрідним 
зрізом філософського, наукового, критичного, практичного погляду на сучас-
ний український (але не тільки) театр.

Рубрика ТЕОРІЯ цього разу демонструє надзвичайну широту фронту на-
укових досліджень, присвячених театру. Від розвідок критично-аналітичного 
характеру Валерія Панасюка та Єгора Семенюка, присвячених виставам Ан-
дрія Жолдака і Володимира Завальнюка до статті філософсько-театрознавчої 
про поняття предмету-метонімії як центральної складової теорії «формули 
сюжету» Олени Левченко. Від міждисциплінарного дослідження креативного 
етичного ресурсу театру Оксани Танюк, до статті із синергетики художньої 
культури про роль феномену «надлишкового топосу» в художній культурі 
Неллі Корнієнко. Від дослідження історичного штибу Олени Бондаревої про 
антологізацію українських культурних процесів, зокрема, у драматургії, до 
практично-експертної статті Олени Коваленко про  перформативні та сценіч-
ні мистецтва в системі культурних і креативних індустрій України.

У рубриці КРИТИКА редколегія намагалася охопити широкий географіч-
ний спектр українського театру: свою критичну рецепцію (рецензії, репліки, 
враження, огляди) отримали вистави як молодих, так і досвідчених режисерів 
театрів Києва, Чернігова, Львова, Маріуполя тощо.

На превелику нашу радість, рубрика КРИТИКА. СТУДЕНТСЬКА РЕПЛІ-
КА, започаткована в минулому номері (2020), дістала гідне продовження й у 
нинішньому. Молоді автори рецензій не перестають дивувати іноді парадок-
сальним, іноді незвичним кутом зору на сучасний український театр.

У ПРЯМІЙ МОВІ можна прочитати три інтерв’ю: з режисерами Іваном 
Уривським і Євгеном Лавренчуком, зі сценографом і режисером Сергієм Мас-
лобойщиковим, а також роздуми Олександра Мірошниченка (драматурга, 
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режисера й актора) на тему взаємодії режисера й драматурга, в тому числі, 
коли ці дві ролі поєднує одна особа-творець. Такий інсайдерський погляд на 
театр дає можливість читачам не тільки більше дізнатися про самих героїв, 
їхні постановки, творчі плани, але й почути їхню думку про стан сучасного 
українського театру, взаємодію (протистояння? боротьбу? плідну співпрацю?)  
режисера й театральних інституцій, і навіть знайти відповідь на деякі онтоло-
гічні питання.

У розділі АВАНСЦЕНА Неда Неждана, драматургиня й перекладачка, 
пропонує можливий ескіз видання «Новітня французька п’єса-2». У ВІЛЬНІЙ 
ЗОНІ опубліковане есе 14-тирічної дівчинки, що змусить замислитися всіх 
дорослих про вибір, який зараз стоїть перед людством.

Рубрика МАЙСТЕР-КЛАС містить опис структури освітнього трансфор-
маційного акторсько-психологічного курсу «Карнавал» від однієї з його авто-
рів – психологині, філософині й акторки Наталії Токарчук.

Для розділу НОВИНИ Відділ драматургічних проєктів Центру Курбаса 
підготував світову мапу співпраці з іноземними партнерами, світовими мере-
жами й інституціями в галузі сучасної української драми на основі міжнарод-
них проєктів Центру й драматургів, які брали участь у його виданнях. 

IN MEMORIAM – порівняно нова сумна рубрика вісника КУРБАСІВСЬКІ 
ЧИТАННЯ, започаткована у 2019 році, присвячена вшануванню пам’яті ви-
датних театральних діячів, наших сучасників, які передчасно відійшли у ві-
чність. У цьому числі згадуємо про науковця Євгена Васильєва й театрально-
го критика Галину Канарську. Світла пам’ять…

Тож запрошуємо вас поринути в читання й розділити з авторами цього 
номера любов до театру й щире захоплення ним, а також і занепокоєння, й 
тривогу щодо його майбутнього.

Юлія Скибицька.
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ТЕОРІЯ

УДК 792.072.2
     К67

 ФЕНОМЕН «ТОПОСУ НАДЛИШКОВОСТІ» 
В ХУДОЖНІЙ КУЛЬТУРІ

 
Корнієнко Неллі Миколаївна, 
доктор мистецтвознавства,

 академік НАМ України,
гендиректор Національного центру театрального мистецтва

ім. Леся Курбаса, вул. Володимирська, 23-В,
Київ, Україна, 01034

kornienko.nelly@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6894-6308

Мета: актуалізувати (відкрити) роль феномену «надлишкового топосу» в художній 
культурі, якого сучасне мистецтвознавство не торкається. А втім, він є фундаменталь-
ною опцією її буття. Діє у всій товщі середовищ складних нелінійних систем, тобто є 
універсальним. Надактуальний – у періоди системних трансформацій. Автор вперше у 
мистецтвознавстві доводить: роль надлишкових систем і, зокрема, її «прикордонних» 
зон – «квазі» настільки структуротворчо-фундаментальна, що їх без вагань можна 
вважати фундаментальними інваріантами культури. Недооцінка цього феномену 
веде до втрати культурою її тотожності. А це – одна з найбільших небезпек не лише 
для культури, а й для власне антропності. 

Методологія дослідження спирається на синергетичні методи.
Наукова новизна – у вищезазначеному.
Ключові слова: топос надлишковості, точки біфуркації, фрактали, фундаменталь-

ні інваріанти культури.

Відомо, що стабільність складної системи забезпечується надлишковістю 
її інформаційно-речовинних і енергетичних потоків. Це своєрідний запас, 
сказати б, НЗ до пори до часу. Не більше й не менше – статистична форму-
ла антропності постає за цим визначенням. «Висока надійність – згадаємо, 
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наскільки критична щодо «генетичних» помилок складна система – може 
бути гарантована лише величезною надлишковістю, задля підтримки якої 
при трансляції культурного досвіду (курсив мій – Н.К.), що розширюється 
й акумулюється, і множиться тисячоліттями населення Землі», – стверджує 
А.С.Дриккер (Дриккер, 2002, с.435).

Художньо-естетичні системи не тільки відповідають цій формулі в усій її 
повноті, але, зауважу й більше, – саме вони виступають каналами для забез-
печення енергією своїх метасистем. Трансляція у майбутнє власної тотожнос-
ті залежить від ресурсу надлишковості: ресурсу картин світу, смислообразів, 
«ущільненої енергії», типів організації форм, «невидимих аттракторів», мов-
них заготівок, акустичних і тактильних моделей тощо. 

Одним із найяскравіших прикладів естетичної і художньої надлишковості 
в історії культури є стиль Бароко, який можна розглядати як один із «шифрів 
надлишковості». Дослідники Бароко продемонстрували нам репрезентативну 
множинність його дискурсивних практик. Умберто Еко писав про Бароко, що 
тут «не тільки насолода мистецтвом як проявом краси і гармонії, а пошук та-
їни, яку треба дослідити, завдання, яке треба виконати, стимул, що провокує 
динаміку уяви» (Киященко, 2005, с.192). Як репліки на теми надлишковості 
можна розглядати паттерни «двійників», технології мультиплікації, форми 
еклектики. 

Аналіз великого масиву художніх текстів та їхніх контекстів по лінії 
надлишковості привів автора до серйозного сумніву щодо чергового «мі-
ражу істини». Ми висуваємо гіпотезу-інтерпретацію цього феномену. 
Йдеться про те, що художні повідомлення, які несуть «шумову», риторич-
ну інформацію або виступають у ролі «квазі», «псевдо», в ролі симулякрів, 
– насправді є надлишковим топосом, полем експерименту. Ідеологія ху-
дожньої комунікації, яка визнає такий топос партнером, обумовлює інший 
тип коду й інші конвенції. 

 «Основною тенденцією еволюції в природі й суспільстві є ускладнення 
об’єктів, систем, сигналів... на всіх рівнях суспільства, культури, мистецтва… 
Аналіз процесів розвитку численних систем дав можливість сформулювати 
фундаментальний принцип розвитку систем – принцип максимуму інформа-
ції – …на основі цього принципу пояснюють найважливіші якісні особли-
вості еволюції складних систем – експансію, підвищення точності, економію 
ресурсів. У культурі цей принцип особливо заторкнув мистецтво, у всіх ви-
дах і жанрах якого в процесі розвитку зростає кількість мистецьких засобів, 
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а отже, зростає й інформативність творів мистецтва», – стверджує В.П.Рижов 
(Рыжов, 2003, с.159-160).

Щоб відбулися ці якісні особливості еволюції художніх систем, вони по-
винні мати своєрідне страхове поле для власного експерименту. Зокрема, для 
експерименту з подальшої економії ресурсу, з ущільнення інформації, з під-
готовки стрибка до нової мовленнєвої формули, до нового типу художніх тро-
пів. До нових інтерпретацій простору й часу. До революції-вибуху. 

На нашу думку, в ролі такого страхового поля можуть виступати топоси 
надлишкової інформації, які, зокрема, утримують і ніші з системами «квазі», 
«псевдо» тощо. Це своєрідні астероїди й боліди, які постійно бомбардують 
материки й океани головної планети. Пошукові «фрактали», власне, й уви-
разнюють картину такого топосу, сповнюючи жахом мудрі голови сучасних 
критиків і високочолої публіки. 

Справді, 1990-і роки ХХ ст. і початок ХХІ ст. стали полігоном випробу-
вань на всіх стратегічних лініях художнього, а не тільки позахудожнього 
життя. Так, статистичним явищем став на театрі мат, який одержав аргу-
менти й права в самої дійсності. Його прихильники стверджують, що об-
сценна лексика адекватно відображує сучасне життя, без неї просто не-
можливо. Уся нова хвиля російської драматургії спирається на цей «техно-
логічний» прийом; більше того – саме таке мовне середовище є істинним 
для цієї драми; табуйоване стало нетабуйованим. Усе це відбувається у 
досить широкому контексті – друкуються «завітні» казки А.Афанасьєва 
й Н.Ончукова, словники російського мату, завідомо непристойна поезія 
і т.п. «Трансфер» Максима Курочкіна у постановці Угарова – типова ре-
пліка-репрезентант із цього словника. І все це відбувається не де-небудь 
на маргінесах, а у провідному театрі Росії – «класичному» МХАТі. В укра-
їнському театрі ми мали теж подібні прецеденти – назвемо хоча б виставу 
В.Більченка «І сказав б...» за п’єсою Шипенка, присутність цього феномену 
у Жолдака, були й інші. Щоправда, академічні й національні сцени не було 
заторкнуто цією загальноєвропейською повінню (особливо в німецькій 
культурі), та й зацікавленість цим словником не виявилася достатньо «по-
слідовною».

А втім, театр цих років нерідко працював в режимі шокотерапії. 
Театр подавав сигнали «sos». Обиватель мав розчути тривожні імпульси в 

картинах світу, який розпадався (у нас і в Європі була своя специфіка перехо-
дової доби, але і Європа переживає саме такі часи). З’явилися «чорні комедії» 
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і фарси, в яких діти спалюють батьків; мама вішає тата у шафі тощо. Експери-
мент культури в полі «надлишкового топосу» свідомо використовував «не-
конструктивну» на перший погляд мову. 

В угорській виставі «W-workers’ Circus» за «Войцеком» Бюхнера над гляда-
чами висіли голі тіла; у целофанових мішках, підвішені гаками догори, сиділи 
люди у брудній воді; вони падали – і на глядача виливалася вода; хтось висів 
униз головою – повісився; дикі співи, вульгарні побиття довершували шоко-
вий сюжет. Цю виставу Арпада Шіллінга було представлено на 37-му БІТЕФі. 
Критики писали про неї, як про найтиповішу для БІТЕФу, нагадуємо – інно-
ваційного фестивалю, чи не єдиного такого в Європі. 

Вивільнення обсценних шарів культури й садо-мазохістських комплексів, 
«притягнення» їх на коротку дистанцію, відтворення, сказати б, у режимі blow 
up – спрацьовувало в цьому експерименті театру як «лабораторія небезпек», 
«лабораторія шлаків», «лабораторія ризиків». Як механізм психотерапії. Це 
знаки денотату. Сигнифікатом у цьому випадку виступає попередження, сам 
сигнал небезпеки – й адресовано його, згідно цього «коду», зоні суспільно-
культурної поведінки соціуму. Але передусім – креативним зонам самої ху-
дожньої культури. 

Вищезазначені явища з сюжетами шокотерапії дістали різко негативну 
оцінку експертів – критиків і частини суспільства. Але що важливо – була й 
та, зовсім не мала його частина, яка сприйняла цей емпіричний факт і підтри-
мала його голосуванням квитками на подібні вистави (масовими походами за 
відповідними книжками до бібліотек, на фільми до кінотеатрів). Що це, тільки 
нерозвиненість культурної потреби? потурання інстинктам? пошук власних 
аргументів на користь формули «все й усі – лайно»? – адже саме ця частина 
суспільства надає базу й енергію подібним сюжетам у культурі. І ось тут ви-
никає питання, чи розуміємо ми ці, на перший погляд парадоксальні, діалоги 
художньої культури з нами?

У межах аксіології це – відверто смакова складова. На рівні фундаменталь-
них алгоритмів ідеться про зовсім інші ресурсні функції.

 На нашу думку, топос надлишковості1, з «низовими»  шарами культури 
включно, є не менш цінним, аніж відверто креативні зони художньої культури. 
Згідно цієї конвенції, останні взагалі не можуть відбутися без перших. Куль-

1 Хочу уточнити, що йдеться про «топос надлишковості»  на межі  «соматичного тіла» культури. 
Можна передбачити, що подібні топоси існують і всередині, але це вимагає спеціального 
дослідження.
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тура втрачає цілість і цілісність, перестає бути самототожною. Це – одна з 
найбільших небезпек не лише для культури, а й для власне антропності. 

…Ще 2000 року ми, по суті, оприлюднили механізм роботи в зонах «топо-
сів надлишковості», поіменувавши їх саме так трохи пізніше. Тут – поповне-
ння «активу» для домінантних станів2, тому що межові стани розташування 
«топосів» несуть у собі як експансивні (енергетичні) сліди самої екстреми, так 
і матеріал «спрощення» – наслідок дії екстреми. Надалі саме вони забезпечать 
нові рівні нерівноваги. Якісно складніші.

Ці «топоси» накопичують «безкорисливі» – на перший погляд, зайві – ма-
сиви форм, картин світу, ідей, ігор, правил, «етюдів», настроїв. Безкорисли-
вість ця має, тим часом, свої власні потенційні траєкторії руху – вони спрямо-
вані до режиму із загостренням. До режиму відбору найсильніших із систем 
– евристичних. Нас цікавила саме ця точка їхньої еволюції. 

 Якщо ми звернемося до інших «живих» систем, – скажімо, до біологічних, 
ми безпомильно ствердимося в думці про унікальну корисність баластових 
одиниць виду. Все, включно з культурою, рухається до оновлення через мута-
ції. Біологія просто виразніше демонструє умови здатності системи до посту-
пу через залучення надлишкових, баластових систем. Нагадаю древній сюжет 
із динозаврами і ссавцями. Адже вони жили на землі одночасно, й динозаври 
переважали, безперечно, за всіма покажчиками життєстійкості. Ссавці за-
ймали тільки не зайняті динозаврами ніші. Еволюція ставила на динозаврів. 
Так було до часу, коли катастрофи на Землі (зміна клімату, вулканічні викиди 
тощо) різко змінили умови перебування. І виявилося, що в багажі динозаврів 
не було «зайвих», баластових енергій, інших ресурсів, а у ссавців – були, за їх-
ній рахунок цей вид мав механізми оновлення – еволюції. Тому ця безумовна 
на той історичний час інновація допомогла їм не тільки просто вижити, а й 
еволюціонувати.

Важливе опосередковане підтвердження того, що процес цей захоплює 
різні ієрархічні рівні і діє у всій товщі середовищ складних нелінійних сис-
тем, тобто є універсальним (або тяжіє до універсального), – ми знайшли у 
роботі А.Назаретяна у зв’язку з оприлюдненням механізмів подолання кризо-
вих явищ: «Шанс на конструктивне подолання кризи система одержує в тому 
випадку, якщо вона встигла накопичити (зберегти) достатній внутрішній 
2 Ми вже писали про механізм «пересування» за певних умов маргінальних фрагментів і зон з 
периферії у центр (створювання центрів) і перебирання на себе ролі своєрідного локомотиву. 
Див.: Корнієнко, Н. (2000). Український театр у переддень Третього тисячоліття. Пошук 
(Картини світу. Ціннісні орієнтації. Мова. Прогноз). Київ: Факт.
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ресурс слабо структурованої й актуально некорисної різноманітності. Дея-
кі з «зайвих» елементів, що збереглися на периферії системи, зі зміною умов 
стають домінантними і забезпечують створення нової, іноді більш високоор-
ганізованої системи-наступниці. Це правило надлишкової (нефункціональної) 
багатоманітності підтверджується співставленням перед- та післякризових 
ситуацій в історії суспільства й природи і є достатньо повчальним» (Назаре-
тян, 2004, с.228).

Розщеплення топосу. Семантика «псевдо». Топос поводиться достатньо 
ризиковано й подеколи містифікаційно. Окрема гра виникає з «розкодуван-
ням» понять «псевдо», «квазі» у сучасних переходових контекстах.

 Так, скажімо, роботи художника Максима Мамсикова останнього пе-
ріоду можна віднести до відверто псевдореалістичної манери (приклад: 
«Горбачев у Форосі» – темний пейзаж, на фоні якого ми бачимо лису по-
тилицю – і вгадуємо). У стилі «псевдо від» працює молодий художник-кон-
цептуаліст Ілля Чечкан: на насичені яскраві фарби своїх абстракцій він 
накладає конфігурації з блисток. Його роботи вже одержали свій бренд 
– «від Версаче».

Сучасний театр по-своєму реагує на зрушені коди. Він нерідко в пошуках 
стабільності вдається до великих усталених культурних форм, таких, як міс-
терія, ритуал тощо. І саме тут чигає небезпека. 

Ми нерідко опиняємося перед художньою симуляцією цих систем. 
Цього разу критика розгублено маніпулює термінами, залишаючись у 

межах смакових категорій, намагаючись утримати за ними хоч якусь чуттє-
ву конкретність. Назву для прикладу вистави А.Приходька «Життя – це сон» 
за Кальдероном чи «Воскресєніє мертвих» Г.Кониського, названі критикою 
«містеріями». Або «Наталку Полтавку» франківців, що її критик Валентина 
Грицук поіменувала «містерією», щоправда, «веселою». Критик Микола Ски-
ба називає «Пролог до «Макбета» Вл.Троїцького «дійством-містерією». При-
кладів нечистоти в оцінках стилів і жанрів сучасного театру, як і художньої 
культури в цілому, – безліч, що лише засвідчує той факт, що нечистота самих 
стилів і жанрів є незаперечним фактом сучасного побутування культури. І що 
вона – знакова.

Але не слід думати, що лише професійною невправністю чи недбалістю 
пояснюється цей факт. Справа в тім, що ці форми, перебуваючи в стадії сис-
темних перетворень, є в ареалі надлишковості своєрідними «малими фрак-
талами», «мікрофракталами», розгорнутими на межі її вичерпання. Вони є 
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мікропошуковими опціями можливих (якщо системі вони потрібні) містерії 
чи ритуалу, які можуть згодом відмінити приставку «квазі».

Не поспішаймо з художніми оцінками, не переносімо у принципово інший 
контекст усталені критерії. Не залишаймося в межах смакових категорій. 

 Наявність форм «квазі» чи «псевдо», на наш погляд, засвідчує, що йде 
перебудова базових кодів, і виникає ситуація, яку можна інтерпретувати за 
аналогією з наукою: «досягнення некласичної науки, зокрема, на базі кван-
тової механіки – відкривають можливість певного повернення до класичної 
науки, хоча б у вигляді квазікласичних підходів» (Добронравова, 2006, с.141). 
Ми маємо серйозне й доказове емпіричне підтвердження подібного сюжету й 
у просторі художньому. Художні системи, що перебувають на етапі трансфор-
мацій, відтворюють елементи й конфігурації естетичного, які належали попе-
реднім стилям і формам; і нерідко – у формах квазі (псевдо). «Квазі» виступає 
у цьому випадку і як аргумент-вказівник неможливості (або непотрібності) 
для створюваної системи прямототожних формосмислів («чиста» містерія 
дійсно неможлива в її класичній формі), і як сегмент пам’яті про факт утри-
мання некласичних і постнекласичних форм – у попередніх, класичних. Тоб-
то згадана вище аналогія має і зворотну траєкторію. Етика культури вкотре 
наголошує на загрозах, які несуть у собі радикальні поведінки («выбросить 
с корабля современности!», «мы наш, мы новый мир построим» і т.п.). Вона 
пропонує «компроміс», толерантність – у тому числі через м’які заміщення 
категорії «чистоти» форми. 

 Експеримент у зоні надлишкового топосу захоплює усе багаторівневе се-
редовище. Театр (художня культура) випробовує «компромісні» форми сце-
наріїв поблизу зон якісної трансформації – у «точках біфуркації».

Помітним явищем стало відновлення досвіду вистав у історико-архітек-
турному середовищі. В Росії до 1100-ліття першої згадки Пскова у літопису в 
історико-архітектурному просторі Гримучої башти відбулася вистава драми 
О.Островського «Василиса Мелентьєва». Тоді ж «Легенду про княгиню Ольгу, 
царя Івашку та псковську вольницю» за мотивами п’єси Л.Мея «Псковитянка» 
було показано в древній фортеці Ізборська. Прем’єра «Святого Олександра-
ратоборця» (про молоді роки Олександра Невського) відбулась у ландшафті 
староладозької фортеці. 

 В Україні свого часу відбулася ціла серія подібних вистав у постановці 
В.Вовкуна. Було організовано історико-музичний фестиваль «Стародавній 
Меджибіж» (на Хмельниччині). В історичній частині ландшафту діяли ли-
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царі в латах і їхні дами серця, у музичній – було представлено стилі heavy, 
death, back, thrash, metal. Цей «сценарій» привласнив одночасно і героїв-
«толкієністів», і героїв-хіппі. Тут грали у майбутнє, відтворювали елементи 
старовинної охоти, тут конкурували костюми, пісні, відбувалися двобої меч-
меч, змагання зі стрільби з лука. Середовище несло в собі пам’ять про по-
дії, що відбувалися у древній фортеці. А сучасні акустичні технології та ігри, 
псевдо-ігри в лицаря і прекрасну даму, з «незнаними» виконавцям персона-
жами, забутими соціальними ролями, відтворені в історично достовірному 
середовищі, – повертали «коди впізнавання». 

 Експансія сценаріїв «художнього життя» увібралась у травні 2006 року 
у форми І-го Всеукраїнського фестивалю середньовічної культури «Стара 
фортеця» – на фоні напівзруйнованих стін замку на вершині Бонни (гора у 
місті Кременець на Тернопільщині) відбуваються лицарські турніри у при-
сутності одягнених в оксамит і мережива дам. Помірятися силою, станцюва-
ти жигу під волинку й лютню збираються з усієї України. Цей проєкт доро-
гий. Іванна Євсєєва, голова клубу історичної реконструкції «Срібний вовк», 
вибрала собі сукню з портрету Кранаха – п’ять метрів оксамиту, шитво, при-
краси, взуття – десять кілограмів ваги і до 400-500 євро ціна. Приблизно 
така ж ціна й обладунків лицаря. Бої за серце дами, безумовно, вартують 
таких витрат!

 Подібні акції, за умови актуалізованої потреби в такому «історичному» 
впізнаванні, здатні зрушувати сучасну систему соціальних функцій і ролей в 
бік не тільки релаксації (заради чого, напевне, акція, по суті, і відбувалася), а 
й дефіцитного нині романтичного коду. З нормативами кодексу чести, само-
цінності кохання, відданості гуманній ідеї. Зрештою, з поверненням чоловіку 
й жінці їхніх фундаментальних функцій, аранжованих новітнім артистизмом. 
Попередні приклади з театру зумовлені дефіцитом патріотичної ідеї, ідеї за-
хисту Дому, Вітчизни, малої батьківщини. Вони теж корелюють із поняттям 
«псевдо» (гра в Історію). Але заміщення функцій (на «квазі», «псевдо», спро-
ба гри з ними – маскування кордону між «квазі» й «уже не квазі») в напрямі 
актуалізації суспільних дефіцитів, які культура виявляє, щоб у діалозі з сус-
пільством їх «закрити»; автоперебудова, що підсилює пластичність фунда-
ментального коду, – здатні запропонувати сценарії (проєкти) нової (нових) 
нелінійної парадигми (парадигм).

Проблема сучасних «псевдо», «квазі» засвідчує синергійний «відгук» на 
ситуацію перед вибухом. Дисипативна структура пошукових зон утримує 
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пам’ять про потужні смислоформи, як необхідний стабілізуючий механізм 
«поведінки» у точці біфуркації – перед вибором. Перед стрибком.

Роль надлишкових систем і, зокрема, її «прикордонних» зон – «квазі», 
наст ільки серйозна, що їх без вагань можна вважати фундаментальними ін-
варіантами культури. Адже для того, щоб відбулася стрибкоподібна транс-
формація в точці біфуркації, має реалізуватися той стан системи, який спро-
можний «берегти» енергію від розсіювання, від ентропії, – система повинна 
мати реально великий запас енергії. Резервуаром її поряд з іншими є саме над-
лишкові системи. З’ява систем «квазі» і «псевдо» є первинною структуризаці-
єю надлишкового ресурсу. В процесі перебудови коду саме означенням «ква-
зі» є сигналом того, що створено код-кентавр, у якому ще присутні елементи 
старого й уже присутні матерії нового, майбутнього коду.

 Окрім того, маємо закцентувати і той факт, що в критичних точках не-
лінійна система демонструє гілчастість рішень, порушуючи тим самим оди-
ничність рішення. Маємо говорити, отже, про дивергентність, розходження 
можливостей у різних напрямках для вирішення якісно нового типу поведін-
ки системи. Для цього потрібні суттєві потенції інформаційно-речовинних і 
енергетичних потоків.
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Purpose: to actualize undiscussed by modern art history role of the «to pos 
of redundancy» phenomenon in artistic culture. Meanwhile, it is a fundamental 
option of its existence which acts in the entire thickness of complex nonlinear 
systems environments, i.e. is universal and super-relevant in periods of systemic 
transformations. For the first time in art history the author proves that the 
role of redundant systems and, in particular, its «border» zones – «quasi» is so 
structural and fundamental that they can be considered without hesitation as 
fundamental invariants of culture. Underestimation of this phenomenon leads 
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to the loss of culture’s identity. And this is one of the greatest dangers not only 
for culture, but also for anthropism itself. 

Th e research methodology is based on synergetic methods 
Scientifi c novelty – in the above-mentioned.
Conclusions. Th e role of redundant systems and, in particular, its «border» 

zones – «quasi», is so serious that they can be considered the fundamental invari-
ants of culture without hesitation. Aft er all, in order for an abrupt transformation 
to take place at the bifurcation point in accordance with the already mentioned 
principle, the system must have a really large energy reserve. Its reservoir, along 
with others, is the redundant systems. Th e emergence of «quasi» and «pseudo» 
systems is the primary structuring of surplus resources. In the process of code 
reconstruction, the defi nition of «quasi» is a signal that a «centaur code» has been 
created, in which not only elements of the old are still present, but also the matter 
of the new, future code is present too. In addition, we must emphasize the fact that 
at critical points the nonlinear system demonstrates the branching of solutions, 
thereby violating the singularity of the solution. We must talk, therefore, about 
divergence, the divergence of opportunities in diff erent directions to address a 
qualitatively new type of system behavior. Th is requires signifi cant potentials of 
information-material and energy fl ows.

Keywords: topos of redundancy, bifurcation points, fractals, fundamental 
invariants of culture.
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У результаті здійснення театрознавчого й семіотичного аналізу в статті доводить-
ся, що постановка опер П. Чайковського «Євгеній Онєгін» (2012 рік) та «Іоланта» (2018 
рік) у Михайлівському театрі (С.-Петербург) є цілісним мистецьким утворенням, сце-
нічною дилогією – результатом утілення режисерської концепції А. Жолдака. Вистави 
об’єднуються як базовими світоглядно-естетичними настановами, так і прийомами 
їхнього втілення через систему метафор, різних за своєю ґенезою (словесних у «Єв-
генії Онєгіні» та візуальних у «Іоланті»), особливостями організації сценічної оповіді 
за рахунок розширення системи дійових осіб і збільшення музичного матеріалу. В ре-
зультаті виникає мистецьке утворення, що провокує появу різноманітних за своїми 
оцінками глядачевих інтерпретацій. 

Ключові слова: інтерпретація, метафора, наратив, опера.

У нещодавно укладеній «Енциклопедії сучасної оперової режисури» (Бое-
ва, 2020, с. 168) ім’я Андрія Жолдака за залізобетонною логікою абетки «затис-
нене» між Франко Дзеффіреллі та Георгієм Ісаакяном – визнаними класиками 
музичного театру ХХ – ХХІ століть. У такий спосіб переконливо унаочнюється 
думка про причетність українського митця до процесу творення сьогочасного 
режисерського оперового театру, хоча за кількістю здійснених постановок у 
цьому жанрі він поступається своїм славнозвісним «сусідам». Щоправда, всі 
постановки здійснені за межами нашої країни, чим і підтверджується думка 
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одного з критиків про те, що «Жолдак – кочівник; в Україні не працює більше 
десяти років: естетичний консерватизм там не підвладний ніяким революці-
ям» (Рутковский, 2019). 

Дійсно, сьогочасне світосприйняття режисера, як і його естетична система, 
сформувалися всупереч мистецькому життю України і тій моделі національ-
ного театру, що традиційно називається «музично-драматичним». До речі, в 
середині 1990-х років, аналізуючи стан вітчизняного сценічного мистецтва, 
один із критиків твердив, що коли б А. Жолдака в Україні не було, то його 
варто було б вигадати.

Феномен  «Жолдак» вигадувати не довелося. Режисер і його постановки 
були реальністю театрального життя країни 1990-2000-х років. До нього ста-
вилися по-різному, усвідомлюючи, що «Андрій Жолдак» – це ЩОСЬ, щось 
інше, ні на що не схоже. Він, чужинець серед співвітчизників, став «своїм» на 
території «європейського постдраматичного театру». Тож не дарма критик Н. 
Агішева справедливо твердить, що «Андрій Жолдак – найконвертованіший 
український режисер у світі, але стихійна сила його таланту не має місця про-
писки» (Агишева, 2014, с. 11).

Варто додати, що з урахуванням сьогочасного стану вітчизняного музич-
ного театру навіть важко собі уявити А. Жолдака «прописаним» до… Націо-
нальної опери України з її безнадійним «традиціоналізмом» і системою «есте-
тичних вартостей» її керівників.

А тому два його оперові опуси з шести реалізовані в Михайлівському 
театрі (С.-Петербург), і обидва за творами П. Чайковського – «Євгеній Онє-
гін» та «Іоланта». Поставлені в різні роки (відповідно – в 2012 і 2018), вони 
об’єднуються у своєрідну сценічну дилогію. Віддалені у часі версії уможлив-
люють виникнення цілісного мистецького утворення – цілісного не лише за 
місцем утілення, автором, а й провідною режисерською концепцією. В ре-
зультаті виникає надзвичайно цікавий для аналізу та вражаючий для глядача 
«мистецький дріб», у чисельнику якого – оперова спадщина П. Чайковського, 
а в знаменникові – інтерпретаційний підхід А. Жолдака. 

Тож метою статті є визначення сутності провідної постановчої концепції 
українського режисера, реалізованої в «Євгенії Онєгіні» та «Іоланті», виста-
вах, створених на одному й тому самому сценічному майданчику.

У процесі досягнення поставленої мети першою чергою варто звернутися 
до досить численних і одностайно негативних відгуків глядачів – і «професій-
но підкованих», і «простих, нерозбещених режисерськими витівками».



24

ТЕОРІЯ

Так, театральний критик М. Корнющенко у своєму відгуці на петербурзь-
кого «Євгенія Онєгіна» відзначила, що на одному з соціальних форумів на-
трапила на класично обурливу вимогу прибрати руки геть від російської 
класики та ґвалтувати свою, українську, коли вже так кортить (Корнющен-
ко, 2013, с. 16). 

На абсурдності й нелогічності постановки наполягає і В. Савінцева, для 
якої очевидне намагання А.  Жолдака вражати й епатувати публіку вступає 
в протиріччя з самою партитурою П. Чайковського (Савинцева, 2014, с. 19). 

За своїм обурливим «пафосом» із відгуками на «Євгенія Онєгіна» 2012 
року «видання» є суголосними й реакції глядачів на «Іоланту» вже року 2018. 
Наприклад: «Складно навіть сказати, що більше пригнітило – відсутність теа-
тру в цій постановці, ідіотські спецефекти, недоречні акценти або ж загальне 
враження, що якийсь Жолдак вважає, що такому бидлу, як ми, можна впарю-
вати будь-яке лайно, і ми будемо йому аплодувати стоячи. І треба сказати, на 
жаль, багато хто таки й аплодував. Але це, радше, показник загальної куль-
тури, що деградувала, а не чеснота цієї постановки. А подібні “трактування” 
непересічних творів мистецтва опускають нашу загальну культуру ще нижче, 
хоча, здавалося б, куди вже» (Позор в Михайловском театре, 2019).

На превеликий жаль, за умов «критичної солідаризації» поза увагою ре-
цензентів залишаються принципові для розуміння сценічних утілень опер 
П.  Чайковського режисерські настанови самого А.  Жолдака. Необхідністю 
їхнього визначення пояснюється актуальність поставленої проблеми, ви-
рішення якої уможливить неупереджене, науково обґрунтоване осмислення 
оперового досвіду режисера, входження його творчості до вітчизняного со-
ціокультурного контексту. 

У цьому аспекті найперше варто підкреслити, що естетика українського 
режисера як цілісне світоглядно-мистецьке утворення відповідає провідним 
тенденціям того театру, що вже традиційно називають «постдраматичним». 
Справді, постдраматичний театр – це театр після доби літературоцентризму, 
після довготривалого царювання слова й лінійного наративу, що зазвичай є 
прикметною ознакою оперових лібрето. 

Незважаючи на різноманіття підходів до розуміння режисерської системи 
А. Жолдака, без сумніву можна твердити, що його театр – «парад атракціо-
нів», демонстрація сценічних метафор – складних за своєю суттю, а тому ін-
коли не зрозумілих глядачеві. Ці художні тропи є органічним продовженням, 
своєрідним унаочненням ідей визначального музично-драматургічного мате-
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ріалу, але, зрозуміло, вступають у протиріччя зі сталими «в масах» естетични-
ми нормами й розповсюдженими уявленнями про «прекрасне». При тому слід 
враховувати неволодіння споживачами «мистецького продукту» необхідним 
для розуміння інтерпретаційним інструментарієм. Звідси – та обурлива реак-
ція, що виникає у глядача за умов «закритості» для нього будь-якого мистець-
кого тексту, в тому числі й оперового.

За переказами, керівництвом Михайлівського театру А. Жолдак спочатку 
запрошувався на постановку «Життя з ідіотом» А. Шнітке, тобто на втілен-
ня того матеріалу, який допускає органічне застосування до себе принципів 
провокаційного, парадоксального, епатуючого та метафорично насиченого 
«постдраматичного» театру. Та врешті-решт, режисер разом зі сценографкою 
Монікою Пормалє й диригентом Михайлом Татарніковим взявся за сценічне 
«освоєння» російської класики.

В оприлюдненому маніфесті А. Жолдак виокремив в опері П. Чайковсько-
го три магістральні лінії, три головні теми. Перша з них – «це лінія Долі, з 
великої літери. Кожен з нас має свою долю, і в цьому випадку,… доля Татьяни, 
Онєгіна та вся історія була визначена згори. У спектаклі я спробую провести 
лінію цієї невідворотності» (Жолдак, 2014). 

Коли перша магістраль режисерської концепції пов’язана з історіями вига-
даних персонажів, то друга – з життям реальної особи: «У моєму спектаклі долі 
Татьяни Ларіної та самого Чайковського перехрещуватимуться» (Жолдак, 2014). 

А ось третя лінія – «екстремальна чуттєвість музики»: «Партитура “Онє-
гіна” – як великий темний ліс, у якому тільки-но пройшов дощ, і краплі води 
залишилися на листях дерев. Кожен такт музики Чайковського просякнутий 
цією вологою, еротизмом, ніжністю – і я намагатимуся передати цю чуттє-
вість у спектаклі» (Жолдак, 2014).

Варто відзначити, що весь фрагмент режисерського маніфесту, при-
свячений «екстремальній чуттєвості музики», є вербальним тропом. Через 
надзвичайну частоту вживання він перетворився на мовленнєве кліше, зна-
ченнєво порожнє, таке, що не може в режисерському задумі претендувати 
на концептуальний орієнтир. І взагалі, «продертися» крізь «великий темний 
ліс» партитури – дуже мокрий чи не дуже – здатен лише диригент і оркестр 
під його орудою. 

Але принципово важливого значення в сценічному втіленні обох опер – і 
«Євгенія Онєгіна», і «Іоланти» – набувають дві попередні концептуальні на-
станови.
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Перша стосується відтворення на кону сили «невідворотної Долі» з вели-
кої літери. Це узагальнення в реаліях музичного театру передбачає розгортан-
ня в межах вистави, визначених музичною партитурою, конкретної сценічної 
оповіді, відтворення параболи життя конкретного персонажу. Такими стриж-
невими для вистав, створених А. Жолдаком у Михайлівському театрі, стали 
долі Татьяни та Іоланти.

Заради повноти «наративу життя» своїх героїнь режисер розширює сю-
жетні рамки оперового лібрето. Так, «Євгеній Онєгін» завершується не фі-
нальним дуетом, а пантомімічною сценою, з якої глядач дізнається про драма-
тичні наслідки «катастрофи сердець». У ній відтворене зовнішньо пристойне 
й безнадійно похмуре навіть напередодні святкових урочистостей життя Та-
тьяни-дружини з чоловіком-нелюбом.

В «Іоланті» А. Жолдаком розгортається (і досить детально) історія не тіль-
ки про прозріння головної героїні, передбачена лібрето М.  Чайковського, а 
й розкривається причина… її сліпоти. За режисерською версією, вона вияв-
ляється досить «прозаїчною», і є результатом з’ясування побутових подруж-
ніх стосунків. Чоловік (за програмою до вистави, «Рене в молодості») під час 
сварки штовхнув свою дружину, вагітну Іолантою. Ось і народилася дитина 
сліпою. Ось вона і зростає «у пітьмі», розважаючись і одночасно стаючи що-
хвилинним докором сумлінню для свого монархічного батька.

Розширення сценічної оповіді призводить, відповідно, до збільшення му-
зичного матеріалу. Так, у «Євгенії Онєгіні» фінальна пантомімічна сцена розі-
грується під повторений оркестровий уступ до опери. А в «Іоланті» музичний 
матеріал П.  Чайковського «довантажується» фрагментами, запозиченими з 
інших творів композитора (наприклад, із балету «Лускунчик»). У результаті 
одноактна опера перетворюється на виставу, що з антрактом триває аж три 
години. Подібна зміна хронометражу викликає здивування «освіченої» публі-
ки й радість від повноти сценічного видовища нерозбещеного режисерськи-
ми витівками глядача.

За таких наративних умов (деталізовано романних за своєю суттю) спо-
стерігається розширення системи дійових осіб. Образ Татьяни Ларіної своє-
рідно дублюється матеріалізованим образом її дочки та її «копіями». В про-
грамі ж до «Іоланти» вказуються та відповідно з’являються на сцені «двійник 
Іоланти», «Іоланта у п’ятирічному віці», «Іоланта у десятирічному віці», «Рене 
в молодості», «матір Іоланти в молодості», а, крім них, іще шістнадцять осіб, 
названих «слугами та іншими персонажами».
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На думку Т. Боєвої, оперові спектаклі А. Жолдак вирішує як сновидіння, 
де «поєднує “реальну” дію та фантазійний світ» (Боева, 2020: 168). Справді, 
режисер сценічну оповідь вибудовує не за логікою причинно-наслідкових 
зв’язків і умотивованих внутрішнім станом учинків, а за законами образот-
ворчого мистецтва, де послідовно простежується розвиток висхідних візу-
альних образів. А тому можна твердити про органічну єдність театральних 
постановок А. Жолдака з різноманітними мистецькими практиками ХХ – ХХІ 
століть, що зазвичай називаються перформативними.

Але, як переконують результати семантичного аналізу, ґенеза цих візуаль-
них образів у сценічних втіленнях опер П. Чайковського різна. 

Наприклад, у «Євгенії Онєгіні» режисерські метафори за своєю суттю є 
вербальними: постановником візуалізуються мовленнєві ідіоми. Їхній пер-
винний метафоричний сенс через частоту вживання вже «стертий», а самі 
вони, природно, перетворюються на мовленнєві кліше. Ось чому у виставі з 
усього різноманітного флористичного арсеналу обираються троянди. Адже 
саме ними зазвичай усипаний (найчастіше не всипаний) «життєвий шлях» 
людини. Шипами цих квітів можна «вколоти» не тільки пальця, але й серце. 

А серця бувають крижаними, особливо у чоловіків. І особливо у таких, як 
Онєгін. Саме він у романі О. Пушкіна (переклад М. Рильського) ідентифіку-
ється з льодом, коли головний герой знайомиться з Ленським: «Вони зійшли-
ся. Тьма і промінь, Вірші і проза, лід і пломінь» (Пушкін, 1974: 36). 

Тому жолдаківський Онєгін з’являється в сцені-відповіді Татьяні на її лис-
та в руках із сіткою, наповненою шматками криги. 

Тому героїня в сцені написання листа розколює кригу, яку дістає з холо-
дильника: розколює «кригу пристойності», що сковує почуття. 

Цією кригою пояснюється й поява скляних банок, так само прозорих, по-
збавлених кольору, просякнутих світлом, тобто таких, які разом із кригою 
утворюють на сцені загальне візуально-семантичне поле.

У А. Жолдака, коли це пісок, то саме той, який поглинає воду: «наче вода 
у пісок». 

Коли це пил, то саме той, яким припадає людське повсякдення.
Коли це годинник, то саме той, який відлічує «хвилини життя» й візуалізує 

абстрактне поняття «час».
Коли це футляр, то саме той, у якому одного разу опиниться людина. Адже 

є добре відоме оповідання А. Чехова, а його назва – це часто вживана ідіома-
тична конструкція… 
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У «Євгенії Онєгіні» режисер вибудовує сценічну оповідь, перетворює сло-
весний троп на зримий предмет, застосовуючи прийом буквальної візуалізації.

У «Іоланті» робота з візуальними метафорами здійснюється за механіз-
мом людських сновидінь, коли органічно поєднується непоєднуване в реаліях 
життєвої яви. А тому таким доречним виявляється відео, де уможливлюється 
переконливе відтворення цього таємного й незрозумілого перебігу подій (ре-
жисер мультимедіа й автор світлового дизайну – Гліб Фільштинський).

При тому відео в сценічній оповіді виконує подвійну функцію. Воно не 
тільки унаочнює примхливі образи сліпої героїні, а й у певний спосіб маркує 
саму Іоланту. Вона, як і будь-яка інша невинна жертва, і як будь-яка інша слі-
па, що осягає світ не зовнішнім, а внутрішнім «зором» (звідси поява на сцені 
«зрячого двійника Іоланти»), за режисерською волею, набуває статусу святої. 
Тоді й потребує свого нагального вирішення надзвичайно складне сценічне 
завдання щодо візуалізації цієї самої святості. А. Жолдаком воно вирішується 
завдяки відео з використанням виключно зовнішніх атрибутів: обов’язкового 
німбу над головою героїні та інтер’єру православного храму з його надлишко-
вістю візантійської розкоші.

Отже, коли в «Євгенії Онєгіні» режисер перетворює мовленнєві ідіоми на 
зримі предмети, то в «Іоланті» він маніпулює візуальними кліше, що активно 
функціонують у культурі, тобто застосовує не багатосмислові метафори, а од-
нозначні образотворчі емблеми. 

А тепер щодо обіцяного А. Жолдаком «перехрещення» доль – Татьяни Ла-
ріної та Петра Чайковського. Ця чітко задекларована лінія-концепт у «Євгенії 
Онєгіні» не була, як-то переконливо свідчить сценічна оповідь, реалізована 
з невідомих причин. Візуальні та мізансценічні натяки на драматичне життя 
великого композитора, варте окремої захопливої оповіді, у виставі відсутні. 
Якщо керуватися режисерськими заявами, то в процесі інтерпретації можли-
ва лише робота витонченої уяви глядача в пошуках перехресних стежок-доль 
персонажів і їхнього автора.

Але ця задекларована, та не реалізована в «Євгенії Онєгіні» ідея отримала 
своє «повноцінне» втілення в «Іоланті», засвідчуючи концептуальну єдність 
двох, здавалося б, різних вистав. П. Чайковський не тільки зазначений у про-
грамі як одна з дійових осіб, а й з’являється на сцені «з плоті та крові», в пере-
конуючому в своїй реінкарнації портретному гримі. Якщо на самому початку 
вистави ця метушлива та впізнана постать, не передбачена оперовим лібрето, 
викликає по-дитячому непідробне здивування, то з плином часом перемикає 
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на себе увагу глядача. При тому публіка «чесно» намагається зрозуміти мету 
перебування на сцені цього зворушливого персонажа та «непрозорий» задум 
утаємниченого режисера. 

У результаті напруженої «розумової діяльності» стає очевидним розгор-
тання в одному сценічному просторі двох паралельних оповідей: одна про 
осліплення й прозріння Іоланти, друга про… створення П. Чайковським од-
нойменної опери. Історія «творення» являє собою набір пантомімічних дій, 
тобто абсолютно зовнішню моторику акторського тіла, яку глядачеві пропо-
нується сприймати за натхненний мистецький процес. При тому результати 
цих фізичних (а зовсім не духовних) зусиль у вигляді друкованого партитур-
ного аркуша подаються на екран у відеопроєкціях. 

Обіцяне А. Жолдаком ще в «Євгенії Онєгіні» перехрещення доль досяга-
ється у фіналі «Іоланти», коли настирливому в своїх творчих зусиллях П. Чай-
ковському, врешті-решт, удається проникнути на весільні урочистості героїв. 

Так щасливо завершується довготривалий процес пошуку автором своїх 
персонажів. Так гучно на очах у приголомшеної публіки обвалюється гранді-
озна режисерська концепція. В реальному просторі сцени вона не витримує 
двох одночасно розгорнених оповідей і тягаря «величного» задуму – «відо-
браження» на кону «творчого процесу», «роботи Митця», яка завжди була 
й, напевно, так і залишиться нерозгаданою таємницею, «загадкою на віки», 
огорненою серпанком туманів містичних одкровень. 

Отже, підбиваючи підсумки за результатами здійсненого аналізу, можна 
зробити певні висновки.

По-перше, втілення в Михайлівському театрі (С.-Петербург) опер П. Чай-
ковського («Євгеній Онєгін» та «Іоланта»), здійснені А. Жолдаком, можна вва-
жати своєрідною сценічною дилогією, де різні твори об’єднуються спільною 
режисерською концепцією. Серед її «магістральних ліній» постановником ви-
окремлюються й послідовно реалізуються лінії «невідворотності Долі» двох 
головних героїнь (Татьяни Ларіної та Іоланти) й «перехрещення доль» оперо-
вих персонажів і їхнього творця – самого композитора. 

Наполегливістю режисерських зусиль щодо реалізації власних концептуаль-
них настанов пояснюється одночасне розгортання в «Іоланті» двох паралель-
них оповідей. Це своєю чергою призводить до наративного перевантаження 
вистави, доводить неспроможність режисера-постановника пантомімічними 
засобами відтворити всю складність самого творчого процесу, самої духовно 
напруженої «роботи Митця» (в цьому випадку П. Чайковського, автора опери). 
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По-друге, організація сценічної оповіді (за своєю деталізацією романною) 
передбачає не тільки «додаткову розробку» сюжету, а й потребує збільшення 
кількості дійових осіб і, відповідно, музичного матеріалу або через дублюван-
ня оркестрового номера (як у «Євгенії Онєгіні»), або шляхом «запозичення» 
(як у «Іоланті) з інших творів П. Чайковського.

По-третє, послідовно реалізуючи настанови постдраматичного театру, 
А.  Жолдак розгортає сценічний наратив через систему візуальних мета-
фор. Це засвідчує перформативну сутність його вистав, органічно по-
єднуючи їх з образотворчими практиками ХХ – ХХІ століть. При тому в 
«Євгенії Онєгіні» візуальні тропи за своєю ґенезою вербальні: режисер ви-
будовує сценічну оповідь, перетворюючи словесний троп на зримий пред-
мет і застосовуючи прийом «буквального унаочнення». В «Іоланті» через 
мультимедійні засоби А.  Жолдак використовує візуальні кліше – одно-
значні образотворчі емблеми, а не метафори, такі багаті на інтерпретацій-
ний потенціал.

Усе це загалом і призводить до неоднозначного сприйняття оперових ви-
став українського режисера. Саме це й провокує обурливі реакції «пересічно-
го» глядача та появу різноманітних оцінок представників театральної спіль-
ноти в їхніх упертих намаганнях пояснити той мистецький дріб, у чисельнику 
якого – оперова спадщина П. Чайковського, а в знаменникові – інтерпрета-
ційний підхід А. Жолдака. 
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Andrii Zholdak, the Ukrainian director, is one of the leading masters of 
contemporary European performing arts, who works fruitfully in both drama 
and musical theater. Among his operatic productions, two ones are distinguished 
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the most such as «Eugene Onegin» and «Iolanta» by P. Tchaikovsky, which were 
embodied in the Mikhailovsky Th eater (St. Petersburg). Implemented in diff erent 
years (in 2012 and 2018, respectively), they unite in a kind of stage dilogy. Remote in 
time, versions made possible the emergence of a holistic art formation, a holistic not 
only in place of embodiment by the author but also the leading directorial concept. 
As a result, it was a creation of a unique for analysis and impressive to the spectator 
«artistic fraction», in the numerator of which is the opera heritage of P. Tchaikovsky, 
and in the denominator is A. Zholdak’s interpretive approach. 

Th e purpose of the article is to determine the essence of the leading staging 
concept of the Ukrainian director, shown in “Eugenia Onegin” and “Iolanta”, the 
performances that were created on the same theatrical stage.

Th ese works of the Ukrainian director caused a unanimous negative reaction of 
both the professional community and the average theatergoer. Yet, the fundamental 
to understanding stage dilogy based on Tchaikovsky’s works remain out of the 
reviewers’ attention. Th e need to defi ne them explains the relevance of the problem, 
the solution of which will allow an unbiased, scientifi cally sound understanding 
of the opera experience of the director, the entry of his work into the domestic 
sociocultural context.

Reaching the defi ned goal is achieved through the application to the performance-
dilogy of theatrical analysis methods and the coordinate system of semiotic theory 
in terms of “reading” embodied by the director of visual metaphors, the system of 
which provides the creation of a stage narrative

In these performances, A. Zholdak consistently follows the principles of 
modern opera directing, the adepts of which presuppose radical and provocative 
ones in relation to the established stage tradition of “reading” works of world 
classics. At the same time, he embodies his conceptual worldview and artistic 
guidelines, focusing on the principles of post-dramatic theater. This is evidenced 
by the method of organizing a stage narrative through the development of a 
visual metaphors’ system, different in their genesis (verbal and visual). These 
artistic paths are an organic continuation, a kind of visualization of the defining 
musical ideas and dramatic material, but contradict the audience’s constant 
aesthetic norms, their inviolable and traditional ideas of “beauty”. At the same 
time, it is necessary to take into account the consumers’ lack of “artistic product” 
necessary for understanding the interpretive tools. Hence, the outrageous 
reaction that arises in the theatergoer in terms of “closed” for him any artistic 
text, including operatic one.
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Th us, according to the principle of using visual metaphors in the construction 
of the stage narrative, A. Zholdak’s dilogy based on the works of P. Tchaikovsky 
approaches those artistic practices of the XX - XXI centuries, which are called 
performative. For instance, in “Eugene Onegin” visual paths are verbal in their 
genesis: the director builds a stage narrative, turning a verbal path into a visible object 
and using the technique of “literal visualization”. In “Iolanta”, through multimedia, 
A. Zholdak uses visual clichés: unambiguous visual emblems, rather than metaphors 
that are richer in interpretive potential.

“Eugene Onegin” and “Iolanta”, in addition to the approach of metaphorization, 
are united by two “main lines”: the line of “inevitability of Fate” of the two main 
characters (Tatiana Larina and Iolanta) and “intersection of Fates” of opera characters 
and their creator - the composer himself.

Th e persistence of the director’s eff orts toward implementing these conceptual 
guidelines explains the simultaneous unfolding of two parallel narratives in the 
“Iolanta”. Th is in turn leads to the narrative overload of the play, proves the inability 
of the director to reproduce by pantomime techniques all the complexity of the 
creative process, the most spiritually intense “work of the Artist” (in this case, P. 
Tchaikovsky, author of the opera).

Such an organization of the stage narrative (novel in its detail) involves not only 
“additional development” of the plot, but also requires an increase in the number 
of actors and, accordingly, musical material or through duplication of orchestral 
numbers (as in “Eugene Onegin”), or by “borrowing” (As in “Iolanta”) from other 
works by P. Tchaikovsky.

In general, all these lead to an ambiguous perception of opera performances 
by the Ukrainian director. Th is is what provokes the outrageous reactions of the 
“average” spectator and the appearance of various assessments of the theatrical 
community in their eff orts to explain the artistic fraction, in the numerator of 
which is Tchaikovsky’s operatic legacy, and in the denominator is A. Zholdak’s 
interpretive approach.

Keywords: interpretation, metaphor, narrative, opera.
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Актуальність теми. Одним із пріоритетів художньої культури є її ставка на нове 
розуміння тих картин світу, які виникають в часи постнекласики. Такі людиномірні 
складні системи, до яких і належить насамперед художня культура (театр), стають, так 
би мовити, «цивілізаційним маркером» інноваційних моделей буття, де панує мно-
жинність (плюральність) істини, і де багатоваріантність сюжетів майбутнього стає 
його головним стратегічним ресурсом, а одним із головних критеріїв цього «проєкту» 
– проєктивне мислення.

Мета: дослідити креативний етичний ресурс театру (принаймні, його пошуково-
сталкерський сегмент), що поступово намацує свій шлях у напрямі усвідомлення й за-
своєння упереджувальних, діагностичних і прогностичних моделей культури, які роз-
робляв Лесь Курбас, закладаючи етичні підвалини як основу для новітньої естетики. 

Розуміння нової реальності передусім пов’язане з ґенезою свідомості і з потребою 
нових цінностей. Із потребою нової етичної системи як фундаментальної основи твор-
чості. Такі людиновимірні науки, як синергетика, тоталогія зазначають новий статус 
людини, що передбачає рівноправну включеність до ланцюга взаємодій. Людину, яка 
відчуває себе спостерігачем, що завжди пам’ятає про свою присутність у реальності, за 
якою спостерігають, і усвідомлює власну відповідальність. 

Методи дослідження є міждисциплінарним комплексом і зумовлюють викорис-
тання загальнонаукових методів аналізу, як-от: систематизація, класифікація, порів-
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няння, системний аналіз, а також історіографічних методів: джерелознавчого пошуку 
та аналізу. 

Впровадження: запропонована робота може бути залучена до програм і методич-
них розробок для профільних ВНЗ (КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого, КНУКіМ, НА-
ОМА). 

Ключові слова: постнекласична наука, упереджувальна стратегія, прогностична 
функція театру, нова етична парадигма, етика майбутнього. 

Цивілізаційні виклики ХХІ ст., що постають перед сучасною людиною, пе-
редусім пов’язані з загрозою руйнації Цілого, з ризиками втрати антропної 
цивілізації взагалі. Великі проєкти буття й соціуму такі, як лібералізм, плю-
ралізм, деякі форми демократії тощо, втрачають довіру суспільства, піддають-
ся жорсткому перегляду й трансформації. Про кінець глобалізації говорять 
усі. А пандемія Ковід-19, прогнозують дослідники, розділить світ на «до» й 
«після». І є велика небезпека підхопити не лише коронавірус, а, як застерігає 
британський економічний теоретик і консультант Умаїр Хак, «й усі чуми ХХІ 
століття – від фашизму до авторитаризму, до трайбалізму й до бідності як та-
кої» (Дорошенко, 2020). А жахливим у сучасному знищенні природи, вважає 
відомий екофілософ Голмс Ролстон III, «є не втрата ресурсів або деталей, але 
потік убивств і байдужість щодо життєвих форм і сил, що їх виробляють» 
(цит. за Розенберг, 2013, с.2381). Він справедливо вважає за потрібне утриму-
вати «поза ринковими відносинами» природні території, що залишилися. На 
його думку, «заповідники, так само, як театри, школи, церкви, збройні сили, 
суди призначені створювати не грошові цінності. Мета охоронюваних при-
родних територій – надавати ті блага, які ми не можемо очікувати від ринку» 
(цит. за Розенберг, 2013, с.2382). 

 Можна зрозуміти, чому поняття «кризи» часто в свідомості людства «ри-
мується» з небезпекою й занепадом, зі страхом і втратами, її часто сприйма-
ють як біль, травму, патологію, розлом, маніпуляцію, руйнацію. Але криза, 
може, й, надавши енергію, наблизити людство до нових вимірів і до нових 
картин світу. Так, художня культура, діагностуючи ентропію «цивілізації спо-
живання» з її прагматично-утилітарними цінностями, все ж таки пропонує 
погляд на кризу як на час нових можливостей, як на ймовірнісний «квантовий 
стрибок». 

 Так пандемія, яка на сьогодні вже мислиться великим викликом всьому 
людству, може заявити себе як один із пазлів етики майбутнього…
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Сучасна людина перебуває в точці біфуркації; вона складає свій, можливо, 
головний онтологічний іспит на те, хто вона? Можливо, людина – це просто 
такий же інформаційний фейк, як багато чого іншого? Або, як вважав Артур 
Кестлер, Людина – всього лише «біологічний виродок», «помилка еволюції», 
мутант1? Хвороба світу, головний смертоносний вірус? Чи Людина – це її сві-
домість? Центр рівноваги (а не вершина піраміди!), «серединний шлях», до 
якого закликали мудрі? Людина як метафізична відповідь викликам? Людина 
як екзистенційний вибір? Або просто – Людина як її відсутність?

 Постнекласичне мислення заявляє про «множинні ідентичності» «і…і…і» 
і вчить услід за Борхесом ходити одночасно по всіх доріжках. (вимірах? – О.Т.)

 Художня культура, відчуваючи, що «стара» реальність стає для неї «затіс-
ною», пропонує нові стратегії, передусім розширення поля «етичного». Вона 
упереджувально розгортає такі проєкти й етичні концепції, які сьогодні ма-
ють усі потенції ефективно спрацювати.

 Культура фіксує зміну етичної парадигми. Ми стаємо свідками, як тради-
ційна антропологічна етика поступається місцем новим етичним концепціям, 
відповідно до яких людина має стільки ж прав на життя, як і представники 
Іншого Живого. 

Ми говоримо про екоцентричну етику, коли свідомість людини зараховує 
до власного морального співтовариства всіх без винятку живих істот із еко-
системами на додачу, а також землю, океани й зірки. З об’єктів вони стають 
субєктами моралі і права. Всі є членами морального співтовариства людини. 
Жива етика Реріха, принцип Благоговіння перед життям Швейцера, етика не-
насильства Ганді, ідеї макро- й мікросвіту Сковороди, буддистські концепції 
рівноваги добра і зла у всесвіті, біоцентрична етика тощо. 

 Отже, на нашу думку, таке цілісне світовідчуття і може стати головним ре-
сурсом нової театральної (художньої) етики. Етичні питання нової парадиг-
ми перебувають у зоні, так би мовити, «людиновимірних об’єктів», точніше, 

1 Ще 50 років тому британський письменник і журналіст в есе «Людина – помилка еволюції» висунув 
гіпотезу про те, що homosapiens є не вінцем творіння, а патологічною помилкою. Він виявив у 
людського виду п’ять симптомів патологій, яких не знайти в інших тварин. І навіть прагнення 
винищувати собі подібних і «шизоїдний розрив між раціональним мисленням і ірраціональними 
віруваннями». Далі в есе Кестлер пояснює, чому Homosapiens є «біологічним виродком, результатом 
якоїсь чудової помилки в еволюційному процесі». Помилка була викликана швидкістю, з якою 
розвивався гомінід (це зайняло всього півмільйона років), або від того, що відомо як «вибухова 
еволюція». Кестлер слідом за нейрофізіологом Полом Макліном, говорить про «непристойну 
поспішність», з якою специфічно людські ділянки мозку накладаються на філогенетично старіші 
структури, що призводить до «недостатньої координації» між старішими (емоційними) і новими 
(інтелектуальними) функціями. Див.: https://natali-ya.livejournal.com/3149782.html
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в зоні і н д и в і д у а л ь н о г о і суб’єктно-особистісного. Це стає принципом 
самостійної духовної практики, духовного аристократизму як особистісного 
творчого о д к р о в е н н я, про яке так багато говорив Бердяєв…

 Можливо, тільки художній культурі під силу реабілітація людини як Лю-
дини…

 Пошукові стратегії сучасних театральних практик націлені перш за все на 
новий синтез гуманітарних і природничих наук, математики і квантової фізи-
ки, філософії і соціології тощо. 

 Куди ж прямує сучасний театр і його головний креатор – Розумний Арле-
кін постнекласичного театрального ландшафту доби digital?

 Поява нових медіа й різних форм візуалізації дуже вплинула на художню 
культуру, передусім суттєвих змін зазнали класичний танець і театр. Нові ме-
діа, що прийшли на територію перформативного мистецтва (театру, танцю, 
перформансу), перетворюють постановки в мультимедійні проєкти, в яких 
досліджується саме людське тіло і його взаємодія з комп’ютерними техноло-
гіями.

 За допомогою «цифри» виникає такий собі кентавр – може, це і є май-
бутня постлюдина, безтілесна людина, цифра-людина? Чи то проєкція –  ві-
део-меппінг (3D mapping), – коли перформер перебуває біля білої стіни, і на 
неї проєктується зображення, або – «тотальна інсталяція», де передбачається 
невеликий майданчик-простір, в якому задіяні підлога і стіни, і на які також 
відбивається відео-проєкція, – сенс у тому, що людина опиняється немовби у 
віртуальному світі. 

 Одна з таких цікавих тенденцій у сучасному мистецтві – це створення 
художніх проєктів на перетині науки liveart («живе» мистецтво) і перфор-
мансу. Ерік Йорис і його творча група «CREW – бельгійський інноваційний 
VR-театр»2 експериментує в сфері імерсивного театру і змішаної реальності 
(mixed-reality). Перший перформанс (2000 рік) був пов’язаний, можна ска-
зати, з альтруїстичною складовою. Головним перформером став працівник 
сцени – Пол Антипов, який внаслідок нещасного випадку був повністю пара-
лізований. Він нерухомо лежав на сцені і водночас, перебуваючи в симбіозі з 
інноваційними імерсивними технологіями, створював свою виставу – малю-
вав, рухав речі, взаємодіяв із простором. Цікавими були його відчуття: Пол 
казав, що він «вийшов із тіла, звільнився, став легшим». Адже, як довів Джо 
Диспенза, наш мозок не відрізняє реальність від фантазії…
2 https://artarsenal.in.ua/laboratory/proekt/belgijskyj-innovatsijnyj-vr-teatr-crew/
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 Досвід, який запропонував CREW, відрізняється від звичних віртуальних 
імерсій, що базуються на стабільній позиції глядача. Це нові можливості пере-
несення глядача всередину вистави – як, наприклад, експеримент з виставою 
«Гамлет» (HANDS-ONHAMLET). На думку творців, Гамлет є першим «вдум-
ливим» протагоністом на сцені. Це п’єса, яка, як вважає режисер, є однією з 
перших, де ми спостерігаємо саме за процесом мислення людини, всередину 
цього процесу й запрошується глядач...

Глядач розміщується всередині образу Гамлета, тепер йому треба самому 
вирішувати, чи був злочин, що є злом, а що – благом, самому відчути бороть-
бу, рух думок, адже тут (за версією-дослідженням режисера) перетинаються 
два способи мислення (дві парадигми створення світу) – середньовічний й, 
так би мовити, модерний. На цьому перетині ідей і міркує Гамлет, на цій межі 
– етично – опиняється глядач. 

 Японський художник Нобуюкі Анабуса (Nobuyuki Hanabusa), від віджінгу 
(народження художніх образів в реальному часі) перейшов до хореографіч-
них вистав. Він є керівником створеного ним колективу Enra3, експеримен-
тального діджитал-балету, нового напряму в мистецтві хореографії – тан-
цю-перформансу, танцю-інсталяції. Додаючи традиційні й сучасні елементи 
японської культури, він перекладає техніку motiongraphics на танець, тим са-
мим надаючи графіці таку саму можливість «власного» висловлення, як і ру-
хові, світлу, звуку. «Як танцівник я завжди цікавився природою безперервних 
гармонійних рухів. З іншого боку, як інженер я зачарований можливостями 
алгоритмічних рішень, які дозволяють проілюструвати цей природний потік» 
(Театр майбутнього, 2014).

 Спільний проєкт з танцюристом Кацумі Сакакура (Katsumi Sakakura) 
«Flow» (Потік) став до певної міри реалізацією цих ідей. Дійство спокушає 
грою нових технологій і людського тіла, де тіло й зображення перебувають 
в одному потоці. Втрачаються кордони між реальним і віртуальним ви-
мірами. Часто не зрозуміло, чи це рух породжує саме таку картинку, чи 
навпаки, зображення провокує танцівника на той чи інший рух або жест. 
Ми бачимо взаємодію енергій різних вимірів, де непередбачуваність стає 
новою естетикою. 

 Про Кацумі Сакакуру говорять, що він втілює в своїх виступах «рух», 
«ритм» і «дух», властиві японській традиційній культурі. Він є творцем ново-
го жанру живих проєкційних шоу. Виступи Кацумі Сакакуру проходять на 
3 Performamce&amp; Choreography: https://www.youtube.com/watch?v=0813gcZ1Uw8)
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тлі відеоряду, який проєктується на екран сцени. Особливого шарму додають 
ритм і пластика бойових мистецтв (карате), які він використовує в танці.

 Його робота «Тінь дракона»4 розповідає про Коропа, що піднімається во-
доспадом. Танцівник і проєкції створюють цілу філософію «підйому», подо-
лання, існування на межі неможливого, але тільки так Короп, переступаючи 
цю межу, стає Драконом… 

 Окрім іншого, нам тут цікаво, що в своє технологічне мистецтво танців-
ник вносить, так би мовити, й внутрішні «технології» художньої культури – це 
етика і філософія. 

 У своїх лекціях (Сакакура, 2016) Сакакура Кацумі говорить про три уні-
кальних риси японської культури. Це МА – інтервал часу, коли нічого не від-
бувається; тиша, порожнеча. МА проявляється в особливому почутті ритму й 
розумінні без слів. Друга риса – це ДО – шлях, становлення особистості в ро-
зумінні японських бойових мистецтв (карате ДО, дзюдо, кендо, айкідо тощо).

 Але найбільше значення Сакакура Кацумі надає третій рисі – це СОКУ-
ІН – співчуття. Це риса японського менталітету замислюватися предусім про 
іншу людину, а не про себе. З розумінням цієї особливості японської культу-
ри приходить розуміння суті багатьох речей і менталітету японців у цілому. 
Йдеться власне про баланс, про відчуття себе частиною Всесвіту, відчуття, що 
все є ти, і все є єдиним. Ми можемо стверджувати, що така етична установка, 
націлена на синтез східних і західних традицій, орієнтована на новий, більш 
альтруїстично-партнерський, світовий порядок.

 Чи не засвідчує це пошук (і знаходження) людиною ще однієї своєї іден-
тичності? Художня культура пропонує творчі моделі збирання себе, де тіло 
– тільки один із фрагментів «Я»…

Можливо, це нагадування нам про те, що ми – не тіло, принаймні, не тіль-
ки воно.

…На згадку приходить рух, що набуває обе ртів в Японії, – одруження з 
аніме-голограмами. Все більше молодих людей закохуються в героїнь мульти-
ків або відеоігор. 

«З приводу всього іншого я повинен запустити свою уяву, – розповідає 
Акіхіко, щасливий наречений. – …Ці почуття нічим не відрізняються від ре-
альних стосунків, – вважає він. – А потім уже я в неї закохався. Ти відчуваєш 
це почуття в грудях. Я його відчув, зовсім, як коли ти закохуєшся в реальну 
людину». Акіхіко до того, як одружитись, «зустрічався» з аніме-нареченою 
4 www.youtube.com/watch?v=8EqmWHCSXV4
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десять років. Він проходив усі ті «трепетні» стадії блакитно-рожевого пері-
оду тощо… Більшу частину з цих десяти років Акіхіко розмовляв з коханою 
подумки, але тепер він може вести не дуже складні, але важливі розмови з її 
голограмою, створеною Gatebox. Він може сказати, що любить її й отримати 
зізнання у відповідь5. 

 Звісно, можна звинуватити таких молодиків у інфантилізмі, бажанні не 
брати відповідальність за справжні стосунки з реальною людиною (безпере-
чно, частково так і є). Але можна на це подивитись і по-іншому. Подивитися 
– як на спробу вирватися зі всього звичного, зрозумілого, шаблонного, ви-
йти за кордони, втекти з «матриці» матерії, дозволивши собі бажання чогось 
нематеріального, над-тілесного. Туга за Ідеальним, але таким же реальним у 
почутті…? Такий своєрідний «парафраз» до теми ідеального кохання? При-
гадаємо Данте, що бачив свою Беатріче всього два рази в житті, або Петрарку, 
який кохав Лауру, жодного разу не доторкнувшись до неї. 

 Ми не порівнюємо – занадто різні виміри, але не можна знову не споку-
ситися підтвердженням тези Джо Диспензи, що мозку байдуже, з чим мати 
справу – він не розрізняє реальне і уявне. Він «вірить», що все, видиме й неви-
диме, тілесне й безтілесне, – є справжня реальність. 

 Художня культура вважає, що наш мозок правий. Вона давно вже веде 
власні розвідки в художньому просторі, випереджаючи наукові досліди.

Хоч експериментальне мистецтво й залишається єдиною територією, де 
сучасність і майбутнє пов’язані не з розвитком технологій, а з розвитком ідей, 
із розвитком психофізичного потенціалу, все ж таки ми спостерігаємо, що но-
вий Арлекін стає більш технологічним. Нові медіа змінюють саму субстанцію 
вистави.

 Так, наприклад, Кастелуччі – один із головних інноваторів сучасно-
го театру – зі своєю «естетикою катастрофи» моделює майбутню картину 
світу, як історію насильства людства, по-новому інтерпретуючи людину. 
Актори в його виставах – просто фарби для шокуючих візуальних образів, 
конструктів-інсталяцій, а використані технології наділяються все більшою 
суб’єктністю.

 Апелюючи до енергій підсвідомого, до снів, які часто у Кастелуччі просто 
є жахами або галюцинаціями (в яких, по-суті, й перебуває людство), говоря-
чи про домінанту машини, про відчуження та втрату життєдайних вітальних 
енергій, – театр Кастелуччі транслює одну з моделей стратегії попередження.
5 https://www.bbc.com/ukrainian/features-49459398
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 Якщо у виставах Кастелуччі механізм грає одну з головних ролей, то у 
виставах Роберта Уілсона основним структуроутворюючим елементом, як не-
рідко говорить сам режисер, головним його актором стає театральне світло. 
Найулюбленіша палітра Уілсона – блакитно-синя з періодичним додаванням 
червоного, зеленого, сірого, білого, рожевого – в основному в формі плавних 
градієнтів, – надає відчуття ірреального неприродного простору, крижаного 
блакитного всесвіту, постчасу… Фантастичний простір – без людини, не для 
людини. Для власної гри з Часом6, яку Уілсон намагається ускладнити, то спо-
вільнюючи Час, то взагалі зупиняючи його. 

Режисер використовує проєкційний екран, на зворотну сторону якого 
спрямована ціла сітка складновлаштованих світлових приладів, які і форму-
ють кольорову партитуру впродовж вистави. Акторам же пропонується деяка 
формальна форма, в рамках якої вони, з одного боку, дуже обмежені – бо не 
можна моргнути, зробити зайвий жест тощо, а з іншого боку, вони вільні в тих 
обмеженнях. Бо внутрішньо можуть залишатися собою. 

 Наполегливо простежується одна з тенденцій сучасного театру – звільнен-
ня сцени від акторів. Що ж – театр без акторів – ідея не нова. Про це говорив 
Моріс Метерлінк, який в есе «Театр андроїдів» (1890р.) розробляв естетику те-
атру без живих акторів. Гордон Крег мріяв про заміну актора надмаріонеткою; 
Тадеуш Кантор у 1993 році пише свій маніфест «Театр смерті», де говорить 
про заміну актора автоматизованим манекеном.

 У сучасному театрі роль маріонетки-манекена іноді беруть на себе антро-
поморфні роботи, так звані гуманоїди, створені японським професором Хі-
росі Ісігуро. Його роботи (майже не відрізняються від живих людей – шкіра, 
міміка, тілесні рухи) «грають» у виставах японського режисера і драматурга 
Орідза Херата. Одна з вистав – «Перетворення» за Кафкою, де «роль Грего-
ра Замзи виконує робот Repliee S1, тільки віддалено схожий на людину – з 
силіконовим білим обличчям і оголеним внутрішнім пристроєм. Впродовж 
майже всієї вистави робот лежить в ліжку, по пояс вкритий коричневим по-
кривалом» (Вілісов, 2020).

 Таке відчуття, що театр «перевіряє» актора на міцність, пропонуючи йому 
нові для себе ролі – «роль» маріонетки, «роль» знака ландшафту, роль частини 
механізму… Здається, що роль актора часто не тільки нівелюється, – все біль-
6 У художніх практиках тема Часу була досліджена Неллі Корнієнко в монографіях: Корнієнко 
Н. Запрошення до хаосу. Театр (художня культура) і синергетика. Спроба нелінійності. НЦТМ 
ім. Леся Курбаса., К. 2008; Корниенко Н. Нелинейное театроведение: постнеклассический 
ландшафт. От Фауста до Протея., К., Альтерпрес, 2014.
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ше інтегруючись у технологічну реальність, він віддає свою живу енергію ма-
шині, залишаючи сцені, якщо скористатися парадоксом, власну «відсутність».

 Театральний критик Віктор Вілісов у своїй книзі «Нас всіх нудить. Як те-
атр став сучасним, а ми й не помітили» розмірковує на теми відмови театру 
від живого актора. 

 «Відмовляючись від живого перформера на сцені, ми перевіряємо – чи 
закінчується на цьому театр чи ні, а з’ясовуючи, що ні, відкриваємо нові грані 
театру, а ці межі театру, своєю чергою, відкривають нам нові модуси чуттє-
вості, які неможливо відчути в присутності людини виконавця… Якщо театр 
сам по собі націлений на те, щоб давати людям ідеї та враження, то відмова від 
живих виконавців у театрі – пряме виконання завдання театру: виробництво 
нових складних вражень» (Вілісов, 2020).

 Цікаво, що на ландшафтах українського театрального контексту пошук 
«нових модусів чуттєвості» відбувається за іншими напрямами (критеріями?; 
алгоритмами?). Ми можемо, звісно, говорити, що український театр не пере-
буває нині в парадигмі «сучасного театру», що він просто ще не дійшов до 
тієї стадії, коли актор стане формальним елементом візуальної чи музичної 
партитури. Або, навпаки, відчути іншу логіку театрального дослідження… 
Український експериментальний театр продовжує вивчати живого актора, 
справедливо підозрюючи в ньому великий енергетичний (ментальний, мета-
фізичний тощо) потенціал.

 Український театр теж іноді дуже вдало, іноді зухвало, відповідає на со-
ціальні й політичні, екологічні виклики, – в своєрідному танку з минулим 
«витанцьовує» (є в арт-терапії така вправа) свої втрати і травми, «промов-
ляє» проблемами суспільства, «натискаючи» на його больові точки, намага-
ється закрити гештальт. Але ці пошуки не вичерпуються лише терапевтичною 
функцією. Заходячи саме на територію наукового мислення, театр набуває но-
вої якості художньої матерії.

 Молода режисура, представники якої працюють, в постдраматичному 
напрямку (Роза Саркісян, Олена Апчел, Сашко Брама, Іван Уривський та 
інші) – у «виробництво нових складних вражень» як іншого типу комуніка-
ції обов’язково вводять категорію суб’єктності «акторської складової», коли 
головне – особистість, сутність, де важливий акцент – на авторефлексії, а сам 
спосіб існування – перформативний. 

 Спектакль «Горизонт 200» Олени Апчел (Львівський театр ім. Лесі Укра-
їнки) – постдокументальна вистава, де актори висловлюються у першій осо-



43

ТЕОРІЯ

бі, рефлексують на тему своїх персонажів і вистави взагалі, досліджують свій 
власний досвід – перформерів, учасників, які грають самих себе – групу ак-
торів, що знаходяться у шахті. Готуючи виставу, актори реально спускались у 
шахту, пропрацьовуючи такі поняття, як страх, біль, відчай, темрява, смерть. 

 Поєднання ігрових сюрреалістичних начал і перформативних відвертих 
монологів, прийоми «зупинок Часу» – занурюють акторів і глядача не тільки 
на рівень «горизонту 200» (як кажуть шахтарі), а й у нетрі власної (під)свідо-
мості. Можливо, звідтам – з темряви підсвідомого – береться та сама художня 
матерія вистави. Через «естетику повторення» ми маємо змогу відчути «мит-
тєвість», сповільненість, побути всередині паузи… 

«…Однакові повторення розширюють шпарину, через яку можна розди-
витися саму категорію «час». Така кристалізація, стиснення або розширення 
наділяють сценічний час іншого рівня ритмічними (у якомусь сенсі навіть 
музичними) властивостями. Повторення спрацьовує як нав’язлива думка, як 
мелодія, як філософський пасаж, на якому режисер робить акцент. І я розу-
мію, що це ключ до мільярдів питань, які не знала, як вирішити на сцені. …
Наприклад, у моїй виставі відбувається повторення вибухів. Це роздум про 
мить кінця, яка розтягується у сповільнених вибухах. Я розкладаю цю мить на 
молекули. Ми ніби робимо паузу, але потужність вибуху настільки велика, що 
втримати його неможливо – тільки сповільнити. Уся Україна, Європа й, мож-
ливо, увесь світ перебувають у стані цього сповільненого вибуху. Наслідки 
техногенних досягнень повільно, майже непомітно нас руйнують… Працюю-
чи над сценою з вибухами, наприклад, ми дуже багато говорили про природу 
миті й часу, про горизонт подій і теорію відносності, про спостереження за 
часткою, яка змінює свою поведінку, коли на неї дивляться. Говорили про пре-
парацію секунди: із точки зору нашого життя, де ми – суперважливі, з точки 
зору космічного життя, де ми – ніщо» (Апчел, 2020).

 Ми тому так доволі детально зупинились на цьому інтерв’ю режисерки, 
бо це дуже показово з точки зору розвідки, яку веде художня культура й те-
атр на полі наукових експериментів, зокрема, фізики. Звісно, ми не можемо 
обійти увагою відкриття, що сталися в галузі квантової фізики та механіки. 
З моменту свого народження на початку ХХ століття квантова теорія пере-
кроює звичну нам картину світу. Це вона «запустила» в Реальність свідомість 
спостерігача, пропонуючи йому стати автором і творцем дійсності.

 Можливості, якими бринять нелінійні відкриті системи художньої куль-
тури, підсилюють свою енергію за рахунок динамічного освоєння театром но-
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вих форм і типів комунікацій принципово новими художніми стратегіями, 
які, як вважає Неллі Корнієнко, закладають «контекст інтегральної художньої 
революції… У перспективі усіх ймовірнісних можливостей стає можливим 
Надактор, Надлюдина. Театр може виступати як суспільний механізм творен-
ня людини «квантової свідомості», «квантової» людини» (Корнієнко, 2019). 

У принципі весь сегмент експериментально-пошукового театру – від Арто 
до Курбаса, від Вахтангова до Мейєрхольда, від Гротовського до Барби тощо 
– ставив проблему цілісності актора, його «багатовимірності», перебування 
свідомості поза часопростором, створення власної голограми. 

 Мрія Курбаса та його вчення про Розумного арлекіна – це упереджувальна 
система смислообразів, смислотворення й актуалізація нової акторської вер-
сії взагалі. Новий варіант сценічної реальності.

 Одну з таких нелінійних практик подібної художньої стратегії ми вже 
досліджували досить детально. Я маю на увазі Студію А.К.Т. – лабораторну 
робітню Національного Центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса під 
керівництвом Олега Драча, автора Методу Креативної Структурованої Імп-
ровізації. Головна особливість методу полягає у практичному вихованні но-
вого типу творчої особистості – креатора, який здатний не тільки спонтанно 
створювати театральний твір (Акцію), одночасно виступаючи в ролі автора 
тексту, режисера й актора власного дійства, а й ініціювати акції-вистави. 

 Безперечно, ми можемо говорити про ті внутрішні театральні процеси, 
що відбуваються, передусім, в експериментальних нішах, як «обнуління» й 
«перезавантаження» самої ігрової природи актора, що резонує з тим Розум-
ним Арлекіном, про якого мріяв Курбас. Український театр (принаймні, його 
пошуково-сталкерський сегмент) поступово намацує свій шлях у напрямі 
усвідомлення й засвоєння упереджувальних, діагностичних і прогностичних 
моделей культури, які розробляв Лесь Курбас, закладаючи етичні підвалини 
як основу для новітньої естетики. 

Напевно тому «…майже на століття Курбас випереджає не лише театральну 
практику, а ще й майбутні теорії, пов’язані з кванто-частко-хвильовими ресур-
сами буття, зокрема, художнього. Але й це ще не все. Режисер вивільнював нові 
можливості мізансцени як оптичної ілюзії, що розкріпачувало уяву в напрямку 
прихованих станів свідомості, невиявлених мотивів, галюцинацій, снів. Зверні-
мося до сучасного світового театру – зацікавленість цими станами є тотальною.

Філософський театр Курбаса не тільки художньо досліджував, а й одно-
часно моделював життя у всій його парадоксальності і складності, драматизмі 
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і сподіваннях. Це був високотрагічний культурний виклик часові, владі й «не-
досконалому» суспільству. Курбас переконував востаннє у правах театру бути 
суб’єктом історії. І це – чи не головне у театральній стратегії реформатора» 
(Корнієнко, 2012, с.11).

Творча уява будує й перебудовує світ. Відкриває й переформатовує його. 
Упереджувальні стратегії художньої культури як новітні відкриття можна 
перераховувати до безкінечності. Це досить детально Неллі Корнієнко до-
слідила в своїх роботах, зокрема, в книжці «Театр і квантовий світ: спокуси 
вільнодумства».

 Ще одна теорія, запозичена з художньої культури. Культовий роман бри-
танського фантаста Олафа Стейплонда «Творець зірок» надихнув американ-
ського астрофізика Грегорі Матлоффа на гіпотезу про Всесвіт як гігантський 
організм, що має свідомість7. 

 Вирішивши дослідити метафізичну ідею фантаста про «самовілля», «ви-
бір» руху зірок, Матлофф висуває гіпотезу про розумність космосу в науковій 
роботі, яка була опублікована в Journalof Consciousness Exploration&Research. 
Вчений стверджує, що, незважаючи на те, що у зірок немає нейронів або інших 
елементів, яким приписується свідомість у біологічних видів, – спектральний 
аналіз холодних зірок показує, що в їхньому складі є прості молекули. До того 
ж, холодні зірки рухаються щодо галактичного центру з дещо більшою швид-
кістю, ніж їхні гарячіші «сестри». Можливо, припускає Матлофф, існує якесь 
поле протосвідомості, яке пов’язане з молекулярною матерією за допомогою 
квантових ефектів. Існує вірогідність, що зірки самі вибирають свій шлях у 
Всесвіті і самі можуть змінювати траєкторію руху. 

 Він говорить про спрямовані викиди енергії, які астрономи часто фіксу-
ють у молодих зірок. У своїй теорії Матлофф спирається на їдеї Пенроуза, які 
дозволяють припустити, що свідомість не обов’язково пов’язана з біологічни-
ми організмами8.

Наш світ, знайоме нам буття трансформується – набуває рис крихкої, ві-
бруючої, непередбачувано-ймовірнісної, текуче-мерехтливої різними сенса-
ми нової реальності. Квантової?

7 ці ідеї вже давно циркулювали в різних напрямах філософської думки – від даоських уявлень 
про незриму гармонію, якій співпричетні всі речі і явища Всесвіту, до вчення В.Вернадського 
про ноосферу, яка складається всіма розумами, що взаємодіють; ідеї космізму у розробці 
Ціолковського К. і Чижевського О. тощо.
8 https://nv.ua/ukr/techno/popscience/bog-vsjudi-amerikanskij-fi zik-visunuv-teoriju-pro-te-shcho-
vsesvit-maje-svidomist-1546675.html
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Культура перша засвідчила, що ми стоїмо на порозі великого переходу… 
Але, що це буде за перехід – в які виміри? Які прогнози та моделі вибере наша 
свідомість? Апокаліптичні сценарії чи навпаки сценарії Квантового Стрибка? 
Які футуро-тексти запропонує Театр в цю переходову добу глобальних викли-
ків? Яку траєкторію обере людство? 

Весь ландшафт постнекласичної мислі промовляє новою етикою – склад-
ною, варіативною, яка все більше орієнтована на можливості творення ідей, 
понять, гіпотез, що будують світ майбутнього, створюють нові етичні виміри. 
Постнекласичний контекст все більше ґрунтується на «мистецтві» проєкту-
вання цього майбутнього, на конструюванні альтернативних виборів реаль-
ності тих варіантів, що ми обираємо. 

 І театр тут лише ідеальний «тест на творчість» і на духовне начало у своє-
му суспільстві» (Корнієнко, 2006).

«Скориставшись ними (критеріями художньої культури – О.Т.), сучасні сус-
пільства одержать можливість у коротко- чи середньостроковій перспективі де-
монтувати сучасні системи загрозливого консюмеритства на користь культури і 
цивілізації альтруїзму, потребу в яких вже нині з’являють європейські мислителі 
і філософи у ефективних сценаріях майбутнього» (Корнієнко, 2019, с. 154-155).

…У тих сценаріях майбутнього Розумний Арлекін постнекласичних ланд-
шафтів прямує до нового рівня етики і толерантності щодо світу. Є надія, що 
все ж таки це буде упереджувальна стратегія будування планетарної етики, 
етики майбутнього як основи нової моделі творчості, що орієнтована на но-
вий більш партнерський, світовий порядок.
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ETHICS OF THE FUTURE
AS THE BASIS OF A NEW MODEL OF CREATIVITY.

 CLEVER HARLEQUIN OF POST-CLASSICAL LANDSCAPES

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 (human 
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 relevant, 
because they focus on the theater as a nonlinear, open, self-organizing system.

Relevance of the topic: Relevance of the topic: One of the priorities of art culture 
is its bet on a new understanding of those pictures of the world that arise in post-
classical times. Such man-made complex systems, which include primarily artistic 
culture (theater), become, so to speak, a «civilizational marker» of innovative models 
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of life, where the multiplicity (plurality) of truth prevails and where the diversity of 
future plots becomes 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 relevant, because they focus on the theater as a 
nonlinear, open, self-organizing system.

Purpose: to explore the creative ethical resource of theater (at least its search 
and stalker segment), which is gradually fi nding its way towards understanding and 
mastering the preventive, diagnostic and prognostic models of culture developed by 
Les Kurbas, laying ethical foundations as the basis for modern aesthetics.

 Conclusions: Understanding the new reality is primarily related to the genesis of 
consciousness and the need for new values. With the need for a new ethical system as 
a fundamental basis of creativity. Human-dimensional sciences such as synergetic, 
totalology 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 presence in the reality that is being observed, and realizes his own responsibility.

Research method: represent an interdisciplinary complex and determine 
the use of general scientifi c methods of analysis, in particular: systematization, 
classifi cation, comparison, system analysis, – 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, preventive strategy, prognostic function of 
theater, new ethical paradigm, ethics of the future.

Стаття надійшла до редколегії 16.02.2021.
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СУЧАСНІ ДРАМАТУРГІЧНІ АНТОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ 
АНТОЛОГІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ.
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Мета. З’ясувати специфіку драматургічних антологій періоду української Неза-
лежності у контексті загальних процесів антологізації української літератури й куль-
тури, які мають різні надзавдання та різну читацьку аудиторію; простежити, які інші 
сегменти сучасної української культури моделюють ці антологійні видання; запропо-
нувати періодизацію розвитку сегменту українських драматургічних антологій дослі-
джуваного періоду.

Методологія дослідження. Культурна антропологія, рецептивна естетика, постко-
лоніальні студії, нелінійний аналіз складних систем.

Наукова новизна. Стаття є лише першою частиною циклу наукових розвідок «Су-
часні драматургічні антології у контексті антологізації українських культурних проце-
сів», присвяченого історико-аналітичній систематизації українських драматургічних 
антологій від кінця ХХ століття по теперішній час. Новаторським вбачається погляд на 
драматургічні антології цього періоду як на цілісний текст зі своїми творцями, героя-
ми, сюжетами, рефлексіями та реципієнтами. Запропоновано та обґрунтовано першу 
наукову періодизацію драматургічних антологій періоду розпаду СРСР і доби укра-
їнської Незалежності, до якої в контексті розвитку української літератури включено 
етап пошуку форматів (1979-2014) та етап колекцій (2015 – теперішній час), а в кон-



51

ТЕОРІЯ

тексті драматургічних контактів і українсько-європейських компаративних практик – 
етап люстерка (2003 – теперішній час). Концептуальному аналізу з позицій культурної 
антропології, рецептивної естетики та постколоніальних студій піддано перший етап 
цієї класифікації, до якої застосовано прийоми нелінійного аналізу складних систем. 
Окреслено наукове поле наступних статей цього циклу, зафіксовано перехід від дис-
кретної презентативності до концептуалізації та семіотизації у царині сучасних укра-
їнських драматургічних антологій.

Ключові слова: антологія, культурна антропологія, елітарна та масова літерату-
ра, драматургічне письмо, інтелектуальний сюжет, драматургічний Інший, мистецька 
рефлексія, читацька спільнота, культурна пам’ять, драматургічні жанри, постколоні-
альна культура.

Постановка проблеми. Цілісний погляд на драматургічні антології доби 
української Незалежності оприявнює цілу низку питань, пов’язаних із за-
гальним вектором розвитку української культури в цілому, її постколоніаль-
них і посттоталітарних координат. Зокрема, до цих питань належать наступ-
ні. Наскільки наші уявлення про сучасний драматургічний процес в Україні 
релевантні самому процесу, й у чому, окрім уже загальновідомих факторів 
– відсутності сформованої державної культурної політики та упередженості 
сучасного українського театру щодо сучасної української драматургії – кри-
ються найголовніші запобіжники обмеження цих уявлень? Чи можна (бодай, 
частково) подолати ці обмеження інтенсивним продукуванням драматургіч-
них антологій? Чи рухається створення таких антологій шляхом, подібним 
до антологізації сучасної прози та поезії? Якими повинні бути їхні сучасні 
концептуальні настанови? Наскільки сучасна українська драма спроможна 
впливати на модуси громадянської та культурної ідентичності в країні? На 
яку рецептивну аудиторію розрахована антологізація драматургічних пошу-
ків сучасних українських авторів? Які методологічні оптики можна вважати 
продуктивними для наукової рецепції українських драматургічних антологій 
доби української Незалежності? Про ці та інші проблеми такої нелінійної сис-
теми, як сучасна антологізація драматургічних процесів, і міркуємо у статті з 
позицій культурної антропології, вписаної у постколоніальні контексти, а та-
кож продовжимо міркувати в наступних статтях заявленого наукового циклу.

Аналіз досліджень і публікацій. 
Чому саме культурна антропологія? Найперше тому, що власне ця широ-

ка міждисциплінарна концепція інтерпретації культури розглядає людину 
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через культуру, тобто, «бере до уваги культуру та її варіативність, а не спи-
сує її з рахунку як примху або забобони, й водночас не сприймає як пусту 
фразу «єдність людства в основі», дотримуючись цієї ідеї як основоположного 
принципу» (Гірц, 2001, с.47). «Критичне для антропології поняття «культури» 
пов’язане з колоніалізмом і місцевим націоналізмом» (Енциклопедія постмо-
дернізму, 2003, с.25). Проте сучасна антропологічна оптика у методології має 
чимало спільних зон із культурними студіями та постколоніальною критикою 
(Енциклопедія постмодернізму, 2003, с.26).

Узагалі у проблематиці некласичної науки (а культурологічні студії якраз і 
є класичним полем некласичної наукової парадигми, позначеної «відсутністю 
жорсткої суб’єкт-об’єктної опозиції») розвиток методології та її застосування 
до емпіричного матеріалу постає нагальним викликом від початку ХХІ сто-
ліття (Теоретическая культурология, 2005, с.144). При цьому, чимало питань 
виникає до збереження у формах, придатних для аналізу, самого емпіричного 
матеріалу. «Документація, про яку не дбають, стає для театрознавця плаща-
ницею, – наголошує автор фундаментального «словника театру» П.Паві. – До-
кументування вимагає свідомого теоретичного бачення справи опрацювання 
інформації, а це, своєю чергою, дозволить систематизувати і використовувати 
її» (Паві, 2006, с.128). У сенсі документування українській драматургії ще від 
1970-х років не щастило, тож нечисленні драматургічні антології виконували 
роль збереженого архіву, спроможного дискретно презентувати її окремі іме-
на, тексти й тенденції. 

Т.Гундорова антологійний «бум», який вона бачить в українському літера-
турному процесі 1990-х років, схильна пояснювати постмодерним прагнен-
ням до творення постколоніальною художньою культурою нових канонів: 
«Численні антології, які з’являються в 1990-ті, були власне спробами творити 
нові канони» (Гундорова, 2005, с.75). У потоці антологій 1990-х років дослід-
ниця виокремлює такі класифікаційні формати, як ґенераційний, жанровий, 
реґіональний, персональний, хронологічний, вважаючи, що спроби артику-
ляції нових канонів релевантні кожному із цих форматів, оскільки в україн-
ському літературному постмодернізмі нова «канонізація» співіснує з «децен-
тралізацією» (Гундорова, 2005, с.75).

О.Галета дає науково обґрунтовані відповіді на запитання щодо причин 
популярності антологій у сучасних читачів і видавців, природи та специфіки 
антологійного тексту, внутрішньої єдності цього жанру, репрезентативності 
антологійних видань, «присутності» антологій у теоретичних рефлексіях про 
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сучасну культуру (Галета, 2015), і слідом за західними антропологами запрова-
джує у науковий обіг сприйняття антології як «колекції», що дозволяє «виріз-
нити антологію як важливий об’єкт дослідження», може слугувати «засобом 
творчого самовираження упорядника й створення колективної культурної 
ідентичності», а також виводить антології з вузького контексту власне літе-
ратурних практик у значно ширший культурний контекст «позалітературних 
практик колекціонування» (Галета, 2015, с.18-19). 

У цьому її позиції перегукуються з намаганням Т.Гундорової відрефлекту-
вати цілу низку метафоричних визначень-форм для фіксації процесу творен-
ня актуальної літератури, яка має «постапокаліптичний», «післячорнобиль-
ський» присмак: «Для постмодерністів література не є ні замкненим каноном, 
ні віддаленим у часі процесом, ні індивідуально пережитим мітом. Вона існує 
одночасно у вигляді своїх слідів-графів, себто текстів, сюжетів, імен, і може 
утворювати «архів», «бібліотеку», «музей», «антологію», «список»« (Гундоро-
ва, 2005, с.46-47). Звертаємо увагу на те, що всі перелічені дослідницею кон-
цепти, незалежно від того, в яку словесну оболонку їх вдягнуто, належать до 
одного семантичного поля і корелюють із базовим концептом антології.

Аналізуючи кілька українських драматургічних антологій материкової 
України періоду 1998-2004 рр., Л.Залеська Онишкевич вказує на абсолютно 
інші, порівняно із радянськими десятиліттями, соціокультурні умови, в яких 
ці антології створено (без політичних утисків, «мова не заборонена, друк та-
кож»), а також на специфіку власне драматургічних антологій як «ритуаль-
ного пригадування правди». У цьому контексті вона переконана, що «по-
ява кількох збірників п’єс – це таки подія, і то, може, й більша подія, аніж 
збірка іншого жанру», оскільки «через жанр драми герої утотожнюють себе 
і висловлюють, як вони сприймають себе і світ» (Залеська Онишкевич, 2009, 
с.131-132). Також діаспорова дослідниця справедливо зауважує неготовність 
українського суспільства початку ХХ ст. до сприймання драми саме в такому 
ключі, неспроможність материкової культури дивитися на сучасну драматур-
гію як на «дзеркало доби» (Залеська Онишкевич, 2009, с.132). 

Наявні у сьогоденному арсеналі гуманітаристики літературознавчі й теа-
трознавчі праці засвідчують, що цілісної картини (цілісного «тексту») драма-
тургічних антологій незалежної України у науковому дискурсі взагалі не існує, 
оскільки Т.Гундорова працює переважно з українською прозою, О.Галета – з 
різноманітними векторами антологізації всього спектру художньої літерату-
ри, а Л. Залеська Онишкевич, живучи поза Україною, має обмежений доступ 
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до джерельної бази. Відповідно, створення і концептуалізація такої картини 
(«тексту» у його лотманівському розумінні як «тексту культури») вбачаються 
актуальними для оформлення ідентифікаційних параметрів сучасної україн-
ської драми й теоретичної системи координат для подальшого продукування 
драматургічних антологій та розширення кола стейкголдерів цього процесу.

Виклад основного матеріалу.
Вступ до теорії аналізу українських драматургічних антологій.
Не в кожній із великих українських бібліотек можна взяти до рук усі дра-

матургічні антології Незалежної України. Далеко не в кожному українському 
театрі завліти або ті, хто формує репертуарну політику, можуть похизуватися 
тим, що чітко фіксують усі новації сучасної української драми. Тому загальний 
культурний «текст» сучасної української драматургії перед більшістю реципі-
єнтів постає лише низкою уламків. Отже, новітня українська драма практич-
но випадає з контекстів антропологічної «ситуації підсилювання», рецептив-
ний сенс якої визначається Е.Саїдом як «складна діалектика підсилювання, 
завдяки якій досвід читачів насправді визначається тим, що вони прочитали» 
(Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., 2002, с.720). При ко-
лосальній увазі українських видавництв до цікавих або провокативних анто-
логійних проєктів у царині поезії, прози, нових соціокультурних дискурсів і 
практик видання кожної нової драматургічної антології будь-якого тематич-
ного або жанрового спрямування – це неабиякий виклик для упорядників, 
авторів, зрештою, і для самого видавництва, бо обмежені книжкові наклади 
не є самоокупними. 

Втім, без антологізації культурних процесів сьогодні не обійтися, і укра-
їнська драматургія тут не є винятком. Адже «на кожному з ключових етапів 
літературної історії, – зауважує О.Галета, – антології діяли як важливий лі-
тературний механізм, що не втрачає актуальності й досі: у час формування 
уявлень про національну традицію і канон, встановлення поколіннєвої й сти-
льової динаміки через внутрішні впливи і протистояння, формування укра-
їнської модерної й модерністичної літератури, радянського насильницького 
переформатування й антирадянського опору ідеологічному насильству» (Га-
лета, 2015, с.12). 

Ще 2005 р., коли розпочиналося видання альманаху «Сучасна українська 
драматургія» (планувалося двічі на рік, загалом видано 4 випуски, але про це 
трохи згодом), Володимир Яворівський, який на той час був очільником На-
ціональної спілки письменників України, пафосно констатував: «За досить 
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нечастими розмовами про стан сучасної поезії і прози ми зовсім випустили з 
поля зору такий літературний жанр, як драматургія. Особливо – драматургія 
сучасна, адже від її розвитку також залежить виживання і розвиток нації – 
не випадково ж мудрі і далекоглядні древні греки так багато уваги приділя-
ли своєму театру... Від наших театральних критиків часто можна почути, що 
українська драматургія дуже слабка, а то й взагалі відсутня. З цими тверджен-
нями ще можна посперечатися, але те, що сучасна українська драматургія пе-
ребуває у надзвичайно занедбаному стані, – це незаперечний факт». Причини 
такого «занедбаного стану» В.Яворівському справедливо вбачалися наступні: 
1) відсутність державної національної політики в галузі культури, зокрема, 
театрів, які починаються з п’єс; 2) вилучення драми з літературного процесу; 
3) літературні журнали, часописи, видавництва взагалі не друкували сучас-
них українських п’єс; 4) українські театри відмовлялися від сучасних текстів; 
5) професійні письменники втратили інтерес до написання драм – це стало 
полем аматорів (Сучасна українська драматургія, 2005, с.3-4).

Водночас В.Яворівський звернув увагу, що сучасний світ віддає пере-
вагу ігровим видам мистецтва, і що нам терміново треба «налагоджувати 
національну театральну й кіноіндустрію, відроджувати національний кі-
нематограф і театр». Також він стверджував, що «альманахи не вирішать 
проблему в цілому. Треба негайно, уже з 2006 року, почати видавати що-
місячний журнал «Сучасна українська драматургія», який би ні обсягом, 
ні потужністю змісту не поступався зарубіжним аналогам, зокрема, мос-
ковському часопису «Современная драматургия». І залучати до роботи в 
ньому треба не тільки старших і молодших наших драматургів, а й поетів, 
прозаїків, кіносценаристів, критиків, театральних діячів. Якщо ми не зро-
бимо цього – у наших театрах і на екранах наших телевізорів і далі доміну-
ватимуть не наші картини, не наші вистави й не наші цінності, за які зараз 
ми платимо чужим людям дуже великі гроші, а згодом за це можемо запла-
тити й набагато більшу ціну...» (Сучасна українська драматургія, 2005, с.3-
4). Звісно ж, ніхто ніякого потужного журналу видавати не став, проєкт 
«Сучасна українська драматургія» за три роки згорнувся, а сумні проро-
цтва щодо наслідків витіснення сучасної актуальної драми з масових сус-
пільних і медійних дискурсів справдилися, і за це Україна вже заплатила 
не лише частиною своїх територій, але й життями багатьох українців. Тому 
нам зараз дуже важливо не лише збирати атомарні факти, але й дослідити, 
що відбувалося з нашою драматургією впродовж останніх п’ятдесяти ро-
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ків, аби не тиражувати далі недалекоглядні упередження і глобальні соціо-
культурні прорахунки цих п’яти десятиліть. 

Діахронія українських драматургічних антологій періоду розпаду СРСР 
та доби української Незалежності. Етап пошуку форматів (1979-2014).

1979 р. київське видавництво «Мистецтво» започатковує видавничий про-
єкт, покликаний систематично знайомити громадськість із доробком молодих 
драматургів України. Зусиллями театрознавця і театрального критика Алли 
Спиридонової добираються твори тодішніх драматургів, які опинилися за 
межами соцреалістичного пулу «дозволених» і «рекомендованих» авторів. У 
рамках цього проєкту видано три збірника, супроводжувані вступними ко-
ментарями упорядниці: «Розквіт: Твори молодих драматургів» (1979), «Твор-
чість молодих: Збірник п’єс» (1979), «Естафета: збірник п’єс» (1986) (Роз-
квіт, 1979; Творчість молодих, 1979; Естафета, 1986). 

Одвічне в українському контексті кількох останніх десятиліть маркування 
«іншої» драматургії як «молодої», а тому «недосконалої» – це метафора гло-
бальної недовіри творців державної культурної політики, а також структур 
і людей, що її обслуговують, до власної культури та її репрезентантів, неро-
зуміння здатності справжнього художнього письма фіксувати сучасність і 
моделювати майбутнє, це рудименти тоталітарного тиску на культуру, коли 
митцям потрібно було «радити», відшукувати у їхній творчості «ознаки не-
досконалості», по-дорослому поплескуючи по плечу тих, хто прожив уже за-
ледве не половину власного життя. 

Показовою у цьому плані є передмова до збірки «Естафета», в якій Алла 
Спиридонова згадує про два попередні збірники, наголосивши, що там 
друкувалися Лариса Хоролець, Анатолій Крим, Ярослав Стельмах, Валерій 
Кисельов та інші «молоді» драматурги. Подаючи короткий тематичний ана-
ліз п’яти творів Ярослава Стельмаха, Василя Босовича, Валерія Кисельова, 
Альберта Вербеця та Андрія Верблюжка, включених до збірки «Естафета», 
укладачка зауважує: «Звичайно, не завжди і не в усьому твори молодих до-
сконалі, вони ще пройдуть випробування часом. Але коли ми думаємо про 
завтрашній день нашої драматургії, маємо не забувати, що його визначати-
муть сьогоднішні молоді» (Естафета, 1986, с.6). Тут треба взяти паузу, зро-
бити глибокий вдих і збагнути, що у 1979 р. всім авторам було вже добря-
че за 30, а у 1986 «молодими» продовжують оббивати пороги видавництв 
і пропонувати до друку власні п’єси 44-річний Василь Босович, 43-річний 
Альберт Вербець, 37-річний Ярослав Стельмах... Звісно, ніякої повноти кар-
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тини ці збірники не створювали, проте їхня роль у тому, що таки зазвучали 
нові драматургічні імена, й було оприлюднено принципово нові формати 
драматургічних творів, усе ж була суттєвою – на відміну від інших, майже 
синхронних збірок, скомплікованих видавництвом «Мистецтво» (Одноак-
тні п’єси. 1985; Сучасна драматургія, 1986) та запропонованих театрам для 
«репертуарного» втілення. Само собою передбачалося, що, на протистав-
ленні, тексти умовних «молодих» не могли бути «репертуарними», хоча, на 
диво, на час друку вже всі були поставлені у театрах.

Шоковий стан української драматургії і театру перших років української 
Незалежності позначився на тому, що в антологізації тодішньої української 
драми перерва затяглася понад десятиліття. Кордон мовчання тут прорвала 
видана в Україні 1997 року антологія драматургії української діаспори «Близ-
нята ще зустрінуться», укладена Ларисою Залеською Онишкевич – дослід-
ницею, яка завжди виявляла стійкий науковий інтерес до розвитку й пер-
спектив української драматургії. Звісно, що представлені в антології художні 
тексти суттєво відрізнялися від того, що мала на той час у своєму оприлюд-
неному арсеналі материкова сучасна драма. У «Передмові» Лариса Залеська 
Онишкевич міркує про долю драматургії української діаспори та її відмінні 
риси, відзначає, що у багатьох літературах діаспора не має можливості втілю-
вати тексти на сцені, тому драматургічні твори майже не пишуться; що ство-
рені рідною мовою п’єси далеко не завжди можна поставити у країнах про-
живання, тож більшість драматургічних текстів української діаспори мають 
ознаки п’єс для читання; що «багато творів, написаних поза межами України, 
десятиліттями не могли побачити друку в Україні, хоча про них там і знали», 
– це міркування стосується насамперед політичних утисків і заборон, які су-
проводжували «радянський» період української культури. У полі зору дослід-
ниці опиняються хвилі української еміґрації, театри і театральні активісти, 
реєстри українських еміграційних драматургів, друкованих п’єс, сценічних 
версій, українських перекладів світової драматургічної класики у діаспорі. 
Подано цікаві біографічні та бібліографічні довідки про знакових представ-
ників третьої хвилі української еміґрації (після другої світової війни), які були 
драматургами, коротко накреслено міркування про четверту хвилю емігра-
ції (від 1970-х років). Також названі автори неукраїнського походження, які у 
своїх творах торкаються української тематики. Для майбутніх укладачів укра-
їнських драматургічних антологій і майбутніх дослідників драматургії укра-
їнської діаспори найсуттєвішими були два теоретико-літературних дискурси 
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Лариси Залеської Онишкевич у цій передмові: особливості поетики діаспор-
ної драми та риси постмодернізму в її текстах.

До особливостей поетики драм української діаспори віднесено наступні 
характеристики: надзвичайну чутливість емігрантських авторів до чужого 
горя, оприявнену і на рівні сприйняття національного буття в материковій 
Україні; великий обсяг історичних сюжетів і прагнення зберегти тяглість тра-
диції історичної літератури як національно-визвольної; гетерогенність ідео-
логічних поглядів, суспільного досвіду та мистецьких уподобань письменни-
ків, а звідси – присутність у доробку діаспори прикладів усіх літературних 
напрямів і стилів; те, що «драматурги третьої хвилі [української еміграції 
– О.Б.] вже йшли крок у крок із розвитком пошуків у театрі Заходу; знаючи 
іноземні мови, світовий театр, вони краще відчували і передавали дух часу»; 
особливий тип діаспорного героя як провідника й подвижника, який вірить у 
власну справу і готовий віддати за неї життя; фокусування уваги на загально-
філософських і екзистенційних питаннях, проте мінімалізація ракурсів влас-
не емігрантського життя та його нових географічних координат, які названо 
«еміґрантським топосом»; інша, порівняно з драматургічними традиціями за-
хідних країн, локалізація модерністського художнього протесту, спрямована 
не на панівну культуру країни нового проживання, а на скасування «чужої 
влади» і «чужої правди» в Україні; відсутня майже повсюдно цензура; вузька 
читацька аудиторія п’єс, які створювалися «для кабінетного існування чи ка-
мерної гри», «радше для самовислову і самоутвердження драматурга, який так 
додавав свою цеглину до української літератури» (Близнята ще зустрінуться, 
1997, с.24-26). 

З-поміж ознак постмодернізму у драматургії української діаспори Лариса 
Залеська Онишкевич виокремлює такі риси поетики: «намагання не так обсто-
ювати правду, як відкривати, відслонювати її різні види чи аспекти»; гнучкіше 
трактування естетики і суб’єктивне бачення правди та індивіда; експлуатація 
теми двійників; парадокс невисловленої ідентичності; елементи гри; «увага 
зосереджується не на героїчних постатях, а на персонажах буденних, які є не 
так у центрі подій, як на їхньому марґінесі, або й навіть є антигероями»; бага-
то виявів іронії і скептицизму; грайливе самонасміхання і карнавалізація чи 
пародіювання; зародки перформативності; звернення до недраматургічних 
жанрів і прадавніх українських форм; використання піранделівської будови 
«п’єси у п’єсі»; увага до вічних міфологічних сюжетів; елементи абсурду і роз-
риву комунікації. «В Україні, – зауважує авторка передмови, – ці стилістичні 
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новації почали з’являтися тільки після того, як соціялістичний реалізм втра-
тив значення канону» (Близнята ще зустрінуться, 1997, с.24-26).

Презентуючи українській інтелектуальній спільноті драматургічні тек-
сти Єлисея Карпенка, Володимира Винниченка, Леоніда Мосендза, Людмили 
Коваленко, Ігоря Костецького, Юрія Липи, Іларіона Чолгана, Юрія Косача, 
Івана Багряного, Богдана Бойчука, Юрія Тиса, Віри Вовк, Юрія Тарнавсько-
го, Василя Барки, Л.Залеська Онишкевич пропонує відповіді на питання «Що 
дала драма діаспори українській літературі?»: «насамперед те, що могли ви-
йти друком українською мовою такі твори, які під оглядом стилю і форми 
не могли побачити світ в УРСР і під час німецької окупації. Великий внесок 
діяспори в українську драматургію – введення постмодернізму в українську 
літературу взагалі»; «українська драматургія діяспори, свідомо чи підсвідомо, 
певним чином доповнювала драматичний жанр в Україні, даючи такі п’єси, 
яких там тоді – під оглядом тематичним, філософічно-естетичним і стильо-
вим – не можна було ні писати, ні друкувати», вона «не тільки збалянсувала 
відсутність певного стилю, форми чи тематики в Україні, але також творила 
або закріплювала традицію і давала певні зразки, які пізніше ставали легши-
ми для осягнення, наслідування, освоєння, ніж через чужі мови (Близнята ще 
зустрінуться, 1997, с.27-28).

Наступного, 1998 р., Лариса Залеська Онишкевич презентувала «Антоло-
гію модерної української драми», задуману набагато раніше як двотомне си-
метричне видання українською та англійською мовами. Оскільки другий том 
подає драми в англійському перекладі, то в Україні він не видавався. Саме дво-
мовний контекст спричинив вибір упорядницею того чи іншого українського 
тексту, в залежності від того, чи є його літературний переклад англійською. 

«Сама ідея цих двох томів, – зазначила укладачка, – зародилася понад 20 
років тому, коли я викладала курс української драми в Ратґерському універси-
теті (у Нью Брансвику, США), і дуже сильно відчула брак не тільки перекладів 
української драми на англійську мову, але й навіть будь-якої української збір-
ки драм.

Тоді ж я вирішила підготовити потрібну антологію, я намагалася предста-
вити широку картину української модерної драми ХХ століття, з різними літе-
ратурними напрямками, а при тому я також хотіла, щоб вона давала відчуття, 
як історичні події впливали на твори, наприклад неґативно через політичну 
цензуру, чи в інший спосіб – позитивно. Можна і добре було б включити й 
інші дуже цікаві і вартісні драми, але тому, що видання двомовне, я мусила та-
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кож керуватися тим, які переклади драм зможу мати для паралельного тому» 
(Антологія модерної української драми, 1998, с.3).

Особливістю цього видання була дещо незвична для формату тодішніх 
українських антологій структура книги. Окрім щойно процитованого ко-
ротенького «Слова від редактора й упорядника» до антології увійшла роз-
лога вступна теоретична стаття «Модернізм у драмі», введення кожного 
автора і кожного драматургічного тексту супроводжували окремі статті, 
також ця збірка мала два додатки – «Тексти варіянтів п’єси Народного 
Малахія» і «Тексти варіянтів п’єси Патетичної сонати» (це було надзви-
чайно цінним, оскільки на материку цих варіантів не збереглося). Сучасна 
українська материкова драма була представлена всього двома текстами, 
які мали англійські відповідники, – це «Планета Сперанта» (1965!) Олекси 
Коломійця і «Птахи з невидимого острова» (1992) Валерія Шевчука. Даю-
чи загальну характеристику вектору розвитку української драматургії ХХ 
століття, Лариса Залеська Онишкевич зазначала: «навіть із цих прикладів 
можна бачити, що в українській драмі були цікаві явища, подібні до тих 
напрямів і рухів, які існували в західному світі. Їй не були чужі проблеми, 
які турбували західну спільноту, а рівночасно українські автори порушу-
вали і специфічні українські проблеми, на які вони хотіли звернути увагу. 
Хоч доля української модерної, а також постмодерної драми була тяжка 
і драматурги не мали надії бачити свої твори на сцені, сам факт, що хоч 
кілька таких ориґінальних і вартісних драм з’явилося цього століття, про-
мовляє на користь цілій українській літературі й заохочує досліджувати 
навіть такі п’єси, що не завжди на виду» (Антологія модерної української 
драми, 1998, с.14). 

У самій Україні підходи до драматургічної антологізації на межі тися-
чоліть, пов’язані з тенденціями накопичення фактажу та його презентації 
через будь-які доступні формати, супроводжувалися кількома внутрішніми 
сюжетами.

Друкування у форматі повноцінних антологій тих драматургічних тек-
стів, які становлять ядро сучасної української драми, в Україні розпочина-
ється також 1998 р. антологією молодої драматургії «У чеканні театру», 
з якого бере зав’язку перший інтелектуальний сюжет Надії Мірошниченко 
(Неди Нежданої). Це унікальне видання в упорядкуванні Надії Мірошни-
ченко, окрім власне текстів п’єс, містило додаткові формати, структурно-
композиційні новації, за рахунок чого створювало нові контексти й при-
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рощувало смисли (переднє слово Ярослава Стельмаха, передмова Юрія Си-
доренка, післямова Надії Мірошниченко, такий цікавий симбіоз досвіду й 
молодості, офіційної позиції та свіжих ідей, драматургії у тяглості традиції 
та молодої театральної режисури). 

Ярослав Стельмах, на той час уже визнаний і вподобаний багатьма теа-
трами драматург, відкриваючи цю антологію, продемонстрував неабияку за-
цікавленість у тому, аби подібні проєкти з’являлися із певною періодичністю: 
«Перед нами рідкісне на нинішній час видання – першодруки молодих укра-
їнських драматургів. Власне, у книжці зібрано твори драматургів різних за ві-
ком – від зовсім юної Наталі Ворожбит до вже зрілої, я сказав би, письменниці 
Олени Клименко. На жаль, так склалося життя, що це Оленина перша друко-
вана п’єса, а написано ж їх чимало. І це ще одне свідчення того, що драматур-
гія – і складний, і невдячний, а нерідко й жорстокий та безжальний жанр» (У 
чеканні театру, 1998, с.3).

Передмова із промовистою назвою «Час без героя» розпочиналася сво-
єрідним пророцтвом від молодого режисера Юрія Сидоренка: «Справжня 
доля цієї книжки – в майбутньому. Зараз її важко пропонувати великому 
колу читачів, і ось чому: відкривши збірник на тій сторінці, де надрукова-
ний зміст, читач не знайде там жодного широко відомого або популярного 
в театральному світі імені. Ця антологія більше шлях, ніж закінчений твір 
мистецтва. Мабуть, кожен автор, хто пише п’єси, мріє побачити їх на сце-
ні. І це цілком природно. Тому видання цієї антології зумовлене потребою, 
аби скоротити шлях вміщених у ній драматичних творів та їхніх авторів до 
сцени поки що існуючих театрів». Також режисером були озвучені критерії, 
за якими добиралися п’єси: сценічність, головна ознака – дія; розмисли про 
людину та її призначення; відхід від театру побутової драми; яскравий по-
шук форми; філософічність (У чеканні театру, 1998, с.3). Щодо цих критері-
їв, особливо «сценічності», Лариса Залеська Онишкевич пізніше висловила 
певні сумніви: «Читаючи це, хочеться пригадати, скільки драм у світовій 
літературі написано тільки «для читання»! П’єси/драми передусім є літера-
турним жанром, а не тільки творами із функцією «виявляти дію» на сцені» 
(Залеська Онишкевич, 2009, с.134).

А ще автор передмови креативно представив читачам учасників антоло-
гійного «дійства», запропонувавши як їхній «вихід до читача/глядача» влас-
ні короткі анотації до кожної із запропонованих п’єс – анотації з емоційним 
присмаком читацької симпатії.
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В антології також є візуалізований театральний жест – звернення до публі-
ки, в якому вгадується почерк Неди Нежданої:

«ШАНОВНА ПУБЛІКО!
Уперше в Україні і лише на «кону» цієї книги ви маєте нагоду познайоми-

тися з молодими, і, вочевидь, талановитими драматургами. Тож поспішіть, і 
ви встигнете. Видавництво «Смолоскип» представляє на ваш суд антологію в 
2-х явах, 14-ти картинах, з прологом, епілогом і словом «професійно зацікав-
леного глядача».

ДІЙОВІ ОСОБИ [тут були названі всі автори художніх текстів антології, 
подано короткі відомості про кожного/кожну з них – О.Б.]…

НЕДІЙОВІ ОСОБИ
(Але активно задіяні в процесі укладання антології)
Ярослав Стельмах – досвідчений драматург, кіносценарист, голова секції 

драматургії СПУ, автор «Прологу». Секретар Правління СПУ.
Юрій Сидоренко – молодий режисер з Харкова. Студент Київського дер-

жавного інституту театрального мистецтва ім. І.Карпенка-Карого (спеціалі-
зація – режисура драми).

Надія Мірошниченко – молодий критик із Києва, співробітник журналу 
«Кіно-Театр». Аспірантка КДТІМ ім. І.Карпенка-Карого (спеціалізація – теа-
трознавство)» (У чеканні театру, 1998, с.13-15). І окремо було подано відомос-
ті про здійснені та той час постановки п’єс: так нові драматурги начебто «ле-
галізувалися», утверджували своє право процесуально друкуватися, постати 
перед читачами й театрами як ті, хто вже має на це право.

Через назване видання і до читачів, і в театри прийшли Наталя Ворожбит, 
Сергій Щученко, Леся Демська, Анатолій Дністровий, Олена Клименко, Олег 
Миколайчук-Низовець, Неда Неждана – ті, хто стане своєрідними культови-
ми постатями сучасної української драми. Юрій Сидоренко, передбачаючи, 
що п’єси антології – це якісні тексти, які залишаться в історії нашої драматур-
гії, зауважив: «Якщо хтось із представлених авторів коли-небудь стане відо-
мим драматургом, ця книжка буде бібліографічною рідкістю. Це краща доля, 
яку їй можна побажати» (У чеканні театру, 1998, с.11).

Післямова Надії Мірошниченко «Потойбіч паузи (Епілог)» сприймалася як 
нарочитий прийом певного «загравання» з читачем і публікою: «Я тішу себе 
думкою, що ви захочете прочитати цю статтю, і коли незримо будете вершити 
суд присяжних над мешканцями цієї книги – най це буде адвокатська про-
мова, може, ви не засудите їх на страту мовчанням і випустите з попередньої 
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в’язниці цієї збірки, адже в основі кожної п’єси – презумпція можливості бути 
поставленою» (У чеканні театру, 1998, с.353).

Така концентрація «театральних жестів» від драматургів у форматі одно-
го видання, змодельованого як уявний театральний кін, засвідчувала театрам 
пропозицію взаємопотрібного діалогу, і якби такий діалог «молодих» драма-
тургів і театру повноформатно відбувся на межі тисячоліть, то, можливо, ми 
би зараз мали культурну ситуацію іншої постколоніальної якості.

Наступна в цьому сюжеті антологія молодої драматургії «У пошуку теа-
тру» вийшла невдовзі, 2003 р. Її також упорядкувала Надія Мірошниченко, 
змінивши «групу підтримки» для структурного обрамлення драматургічних 
текстів (переднє слово Богдана Жолдака, передмова Володимира Судьїна, 
післямова Мар’яни Шаповал). Окрім уже знайомих нам імен Неди Нежда-
ної та Олега Миколайчука-Низовця, відбулося сприйняття читачами нових 
цікавих сучасних драматургів – Анни Багряної, Ігоря Бондаря-Терещенка, 
Артема Вишневського, Світлани Новицької, Юрія Паскара, Олександри По-
гребинської, Олексія Росича, Надії Симчич. Після успіху попередньої анто-
логії «шукати театр» було вже не так боязно, хоча суперечливе сприйняття 
оновлених форматів постміленарної української драматургії у фаховому се-
редовищі проникло і в структуру цього видання. Так, Богдан Жолдак на його 
початку вітаїстично стверджував: «Унікальна ця антологія не лише тим, що 
репрезентує перфектні аванґардові, модернові, абсурдні (парадоксальні), де-
кадентські та просто реалістичні п’єси, а ще й бо дивовижним фактом від-
новлення втраченого жанру – бурсацької драми та розширенням (здавалося, 
навіки усталених) сюжетів вертепного театру. Себто, усі оті зомбуючі твер-
дження, що, мовляв, в Україні драматургії нема – отримали, нарешті, мате-
ріальне заперечення у вигляді чималої книги» (У пошуку театру, 2003, с.3). 
А професор Володимир Судьїн, чия передмова була розташована одразу за 
текстом Жолдака, тут же розвіював цей, з його точки зору, не виправданий 
нічим оптимізм: «Ми зустрічаємось у цих творах з такими героями, яких ра-
ніше не знала драматургія. Вражає жорстокість деяких з них. Вони з легкіс-
тю переступають через людину, яка живе поруч і волає про допомогу. У них 
особлива мораль – незвична, незручна для нашого сприйняття. Але, мабуть, 
таке життя і породжує таких героїв. Автори шукають нові форми, і це цілком 
зрозуміло – молодість і мусить їх шукати. Але дозволю собі зауважити, що 
драматург – це професія. А професіонал має знати закони, за якими створю-
ється цей жанр літературної творчості» (У пошуку театру, 2003, с. 8). 
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Як бачимо, усі естетичні преференції нового формату драматургії зводи-
лися до концепту «пошук» (або «невдалий пошук»), який аж ніяк не міг бути 
синонімом «успіху». Упередження, вербалізовані членами журі, які відбирали 
тексти для друку, прочитувалися і в тому, що частина надрукованих п’єс роз-
глядалася не як матеріал для «справжніх» театрів, а як своєрідні «дитячі забав-
ки» – можливі «експериментальні» тексти для студентських естрадних колек-
тивів або театрів мініатюр, і в тому, що членів журі шокували окремі сучасні 
сюжети, з якими, направду, вони щодня зустрічаються у реальному житті і які 
потребують осмислення і, можливо, навіть колективного катарсису, і в непри-
хованій іронії щодо авторських індивідуальних жанрових маркувань (до речі, 
якщо «вчити матчастину», то можна констатувати, що пік таких незвичних 
жанрових дефініцій в українській драматургії припадає ще на 80-ті роки ХХ 
століття, він органічний і тісно пов’язаний із прагненням драматургів «нової 
хвилі» деструктурувати соцреалістичний драматургічний канон). Принизли-
ву ситуацію жорсткого несприйняття нового покоління драматургів дещо ви-
рівнює післямова Мар’яни Шаповал: «Ця антологія, укладена за підсумками 
всеукраїнського конкурсу видавництва «Смолоскип», презентує, як на наш 
скромний погляд, охайний синхроністичний зріз літературного процесу у ца-
рині драматургічного роду»; «Наша антологія – не концепція, а живий літера-
турний процес» (У пошуку театру, 2003, с. 544).

Інтелектуальний сюжет «чекання театру» і «пошуку театру» для нового 
драматургічного призову логічно завершується «страйком» – йдеться про 
антологію 2004 р. «Страйк ілюзій», яка пропонується вже як корпус текстів, 
створений не «підмайстрами» (початківцями, «молодими» драматургами), 
а впевненими у собі та власних ідеях професіоналами: не випадково із під-
заголовку цієї антології зникає навіть натяк на «молодість» її авторів, на-
томість виникає підназва «Антологія сучасної української драматургії». На 
прогрес категорії від «молодої» до «сучасної» української драматургії свого 
часу також звернула увагу Лариса Залеська Онишкевич (Залеська Онишке-
вич, 2009, с.133).

Переднє слово «Апологія страйку» Надія Мірошниченко/Неда Неждана 
лишає за собою, промовляючи його від імені сучасних українських драматур-
гів різних ґенерацій: «Світ ілюзій. Фантастичний простір бутафорських тра-
гедій та іграшкових смертей. Ми граємо в цю дивну гру під назвою Театр, ми 
граємо, пробачаючи йому будь-яку неправду, граємо і завмираємо в очікуван-
ні справжніх сліз, що змивають з наших облич театральний грим...
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Але раптом. Непомітно для нас. Начебто без жодної причини. Страйк! 
Страйк ілюзій... Просто одного сумного вечора, вийшовши з театру, ти рап-
том із подивом зазираєш у свою душу, де немає ні сліду сліз, ані сміху, і ро-
зумієш – страйк розпочався! І все начебто на місці: і приміщення, і звання 
акторів, і публіка, але... з театру пішов Час. Він зникав поступово, не зразу. 
Він боровся за своє існування, як міг, але що він міг вдіяти без свого голов-
ного охоронця Драматурга? І коли Драматург, марно оббиваючи пороги не-
приступних театральних цитаделей зі скам’янілими муміями позавчорашніх 
чеснот, зрештою, пішов, Час, ніби мале щеня, побіг за ним. А Театр цього не 
помітив...» (Страйк ілюзій, 2004, с.7).

Ілюзорний світ текстів цієї антології, супроводжений фотографіями дра-
матургів (нарешті, ну нарешті, вони не десь у колажі на тильному обороті 
обкладинки, міксовані та безіменні, а їх можна показати, вони посміхають-
ся!), їхніми короткими характеристиками як персонажів культури, частина 
з яких біографічна (о, дивина – а в сучасних драматургів також може бути 
біографія!), історіями успіху (так-так, у авторів антології за плечима є великі 
списки п’єс, книжок в інших жанрах, театральних постановок, цікавих проєк-
тів), – цей світ спирається на п’ять «стовпів» неміметичного письма: пам’ять 
(«Прадавні ілюзії»), підсвідомість («Потойбічні ілюзії»), самоідентифікацію 
(«Актуальні ілюзії»), парадокс («Абсурдні ілюзії») та фікціональність («Ілю-
зії-фентезі»), і в кожному з цих підрозділів розташувалося по дві п’єси. До вже 
відомої нам плеяди актуальних сучасних драматургів доєднуються Богдан 
Жолдак, Ярослав Верещак, Володимир Сердюк, Катерина Демчук, Олег Гонча-
ров, Лариса Паріс. А Мар’яна Шаповал як автор передмови наново наголошує 
на критеріях добору текстів: «Цю антологію сучасної української драматургії 
складають п’єси, у яких знову актуалізовані неміметичні способи моделюван-
ня дійсності, оскільки нині в Україні братися за п’єсу реалістичну вважається 
чи не браком доброго смаку» (Страйк ілюзій, 2004, с.9).

Інший міленіальний сюжет антологій новітньої драми – це сюжет Ярос-
лава Верещака, пов’язаний з його іманентними (ще від 1990-х років), актив-
ними спробами презентувати драматургічні доробки учасників творчого 
об’єднання «Гільдія драматургів України». «Він збирав десятки п’єс і не-
дорогим способом копіювання поширював їх серед режисерів для театрів 
України і також плянував періодично друкувати збірки», – згадує Лариса 
Залеська Онишкевич (Залеська Онишкевич, 2009, с.133). Підтверджую, що 
так і було, адже сама маю від Я.Верещака велику теку рукописів (переважно 



66

ТЕОРІЯ

це котрийсь четвертий примірник з-під друкарської машинки, тож якщо ці 
тексти опрацьовувати – їх доведеться «реставрувати», вони чекають свого 
часу). Разом із Білоцерківським музично-драматичним театром Я.Верещак 
таки частково реалізував свій намір 2000 року, коли світ побачила впоряд-
кована ним антологія «Сучасні українські драматурги». Тоді ще вірилося 
у можливість створення дієвого благодійного фонду, який би підтримував 
видання творів «неформатних» драматургів, що не вписуються в очікуван-
ня провідних державних театрів, а також щомісячні видання невеличких 
збірок п’єс сучасних авторів, у тому числі «нерекомендованих» (=«анти-
радянських»), наділених мистецьким потенціалом. Зараз зрозуміло, що це 
була повна утопія. У передмові до цього видання Я.Верещак розказав кілька 
цікавих життєвих історій про своїх друзів-драматургів і сценічні прочитан-
ня їхніх творів, згадав добрим словом тоді вже покійну Лідію Чупіс, запри-
сягнувся знайти ресурси та здійснити сценічну інтерпретацію її останньої 
прижиттєвої п’єси «Танці гончарного кола», познайомив читачів із багатьма 
іменами своїх сучасників-драматургів, хто має власні історії успіху, та на-
вів понад 20 стабільно успішних прикладів, навіть вигадав для них мета-
фору – «маститі молоді», а також, не називаючи імен, позбиткувався з відо-
мих набундючених людей у державній театральній сфері, які постійно бід-
каються, що сучасної української драматургії не існує. «Однак, здається, в 
цю абсурдну суперечку драматургів з усім білим світом рішуче втручається 
авторитетний суддя – реальна дійсність. Драматурги все частіше знаходять 
спонсорів, формують творчі групи і так чи інакше здійснюють постановки 
власних п’єс. А неповороткі, аморфні утворення, які чомусь ще називають-
ся «державними театрами»,... втрачають останні залишки творчих позицій, 
все частіше здають святая святих – власні сцени – в оренду екстрасенсам, 
приїжджим заробітчанам, а то й ловким махінаторам дискотечних справ» 
(Сучасні українські драматурги, 2000, с.9). Ця антологія з 8 п’єс форматом 
виконання нагадує самвидав: набрана на друкарській машинці та відксерок-
сована, деякі коректорські правки внесені ручкою прямо у зшитих варіан-
тах книжок... Проте саме вона відкрила імена Тетяни Іващенко, Володимира 
Сердюка, Олександри Погребинської, Аліни Семерякової. Тому зовні вона 
дуже відрізняється від проєктів, реалізованих Недою Нежданою зі «Смолос-
кипом» та «Основами», але змістовно теж дуже цікава й зіграла певну роль 
для консолідації драматургів, сприяла їхній участі в інших видавничих ан-
тологійних проєктах.
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Короткий і філіґранний, майже афористичний сюжет втрачених можли-
востей презентує антологія 2002 р. «Наша драма»: це збірник 5 п’єс – 5 авто-
рів (Олександра Денисенка, Валерія Шевчука, Олексія Росича, Неди Нежданої, 
Богдана Жолдака – поза сумнівом, вправних майстрів сучасного драматургіч-
ного письма), своєрідний результат «драматургічних читань», які впродовж 
82-го сезону (2001-2002 рр.) проходили в Національному академічному театрі 
ім. Івана Франка. Загалом було оприлюднено 40 п’єс, до антології включено 5 
найкращих, їх супроводять дві невеличкі передмови: Богдана Ступки і Неллі 
Корнієнко. Тут відбувся перехід від накопичувальної стратегії «оприлюднити 
якомога більше текстів та презентувати нових учасників процесу» до селек-
тивної стратегії «друкуємо лише високопрофесійні твори». Лариса Залеська 
Онишкевич прокоментувала цей глобальний зсув, відзначаючи «підхід уже 
не як до «молодої» драматургії, тільки як до творів, гідних побачити і велику 
сцену в театрах» (Залеська Онишкевич, 2009, с.133).

Щоб цей проєкт став потужнішим, Міжнародний фонд «Відродження» ви-
ділив Театру Франка ґрант, проте театр його повернув назад фонду, і це зага-
лом показова ситуація системних упереджень класичних театральних струк-
тур у ставленні до сучасних форматів драми і театру в цілому. Ґрант передба-
чав і конкурс режисерів, які втілять нову драму – тож, можливо, саме це було 
причиною відмови театру від його повноцінної реалізації (хоча справжню 
причину ми, мабуть, уже й не ідентифікуємо). Так ми втратили прекрасний 
шанс перетворити один із потужних національних театрів на велику творчу 
систему театральних досліджень української сучасності, сповненої повсяк-
денних театральних сюжетів і метафор.

Сюжети вужчих (регіональних) або альтернативних (мінус-контексту) 
проєктів також не оминули царину драматургічних антологій початку ХХІ 
століття. Свою роль у презентуванні здобутків актуальної української драма-
тургії відіграли також антології «Перевесло» (по суті, це поетична антологія, 
до якої включено й драматургічні тексти, наприклад, містерію «Діяння небо-
жителів» В.Брата, п’єсу-капусник С.Олексеюка ««Perpetuum mobile» цивіліза-
ції», хоча власне драматургії у цій антології відносно небагато) та «Потойбіч 
паузи», ставши додатковими майданчиками для друку нових п’єс та презен-
тації назагал їхніх молодих авторів (Перевесло, 2001; Потойбіч паузи, 2005). 

Зокрема, з 506 сторінок збірника «Потойбіч паузи» 270, тобто левову 
частку, присвячено саме драматургії. Тут маємо велику аналітичну статтю 
Мар’яни Шаповал «Поєднані спільним текстом», якою також стверджується 
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«майстерність» сучасних українських драматургів на противагу їхній «мо-
лодості», накреслюються жанрово-стильові дискурси сучасної української 
драми. «І хоча видань драматургії надзвичайно мало порівняно з поезією, 
прозою та науковою літературою, хоча жодне видавництво спеціальної дра-
матургічної серії не веде, хоча в часописах літературо- і театрознавчих рідко 
можна зустріти наукову розвідку або рецензію, присвячену сучасній п’єсі, її 
художності, поетиці, стилю, хоча драматурги працюють у вакуумі критич-
них оцінок, одначе вони працюють» – зазначала Мар’яна Шаповал (Потой-
біч паузи, 2005). З фото, біографічними статтями і цікавими драматургічни-
ми текстами перед читачами постали Анна Багряна, Олександр Вітер, Леся 
Волошин, Олег Миколайчук-Низовець, Неда Неждана, Олександра Погре-
бінська, Олекса Сліпець, Валентин Тарасов. Тобто, на відміну від «Перевес-
ла», «Потойбіч паузи» цілком можна розглядати у корпусі презентативних 
драматургічних антологій.

Альтернативні проєкти представлені одиничним виданням «Антоло-
гія українського самвидаву 2000-2004» (Антологія українського самвидаву 
2000-2004, 2005). Оскільки я вже докладно зупинялася на її розгляді у своїй 
монографії 2006 року у контексті жанрово-естетичних кодів «антидрами» 
та «антитеатру», лише нагадаю, що на початку ХХІ століття «мережеві» 
драматурги «обирають собі за жанрово-стильові орієнтири майже іден-
тичні за своєї фактурою «алітературні еталони», «стаючи епігонами Леся 
Подерв’янського, «гоблінського перекладу», примітивних технічних ін-
струкцій (Бондарева, 2006, с.385). 

Здавалося б, відкритість інтернет-простору має суттєво вплинути на 
культуру, розширивши не лише її мінус-формати, але і її естетичний кон-
тинуум: адже «одним із характерних феноменів сучасної ситуації стає зрос-
тання суб’єктивізації, тобто, збільшення можливості для мас людей прийма-
ти відповідальні рішення, впливати на форми життя суспільства». Проте «у 
парадоксальний спосіб це сполучається зі зростанням масової суспільної та 
соціальної пасивності, незацікавленості у реалізації наявних можливостей» 
(Теоретическая культурология, 2005, с.296). Мене, наприклад, завжди дивува-
ло ставлення українських державних і національних інституцій до сучасних 
культурних процесів, їхнього документування, архівування й збереження, 
адже культура – це саме той простір, за яким нас можуть ідентифікувати й по-
важати у світі та за яким ми можемо ідентифікувати й поважати себе. Проте 
щодо сучасної драматургії та її авторів таке ставлення ще від радянських часів 
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перебуває у підкресленому мінус-регістрі, і цьому немає і не може бути ані 
адекватних пояснень, ані виправдань.

Окрема історія, окрема сторінка антологійної епопеї та нестабільних, не-
тривких «добрих намірів» від Спілки письменників України – це серія видань 
«Сучасна українська драма», назву яких у фаховому середовищі спрости-
ли до абревіатури «СУД». Якщо чесно, цю абревіатуру вже використовував 
Ярослав Верещак у передмові до своєї антології «Сучасні українські драматур-
ги», епатуючи, як завжди, читачів буцімто «випадковістю» її резонансності: 
««СУД» випадкова абревіатура: не судити один одного мусимо, колеги-театра-
ли, а рятуватися разом. Бо все-таки, мабуть, криза – це не стільки економічні 
тарапати, скільки – духовний параліч» (Сучасні українські драматурги, 2000, 
с.9). Не здивуюся, якщо саме Верещак доклав зусиль задля її трохи видозміне-
ного другого життя. 

Упродовж 2005-2007 років було здійснено укладання чотирьох альманахів 
у рамках цього проєкту, задуманого як щопіврічне видання найкращих тек-
стів сучасної української драми та їхнього поширення у театральному середо-
вищі. Реалізацію проєкту розпочало видавництво «Український письменник» 
і 2005 та 2006 року отримало на нього державне фінансування через Націо-
нальну спілку письменників України. Перші три випуски видано у форматі, 
близькому до журнального, жанр видань зазначено як «альманах». Проте на 
2007 р. фінансування вже було припинено, і Ярослав Верещак шукав інших 
шляхів видати 4 випуск. Знайшов підтримку у КМДА, яке виділило кошти ви-
давництву «Фенікс». Тому навіть візуально – і форматом (книжка у твердій 
кольоровій обкладинці), і обсягом (343 сторінки) – 4-ий випуск відрізняється 
від попередніх.

По суті, якщо взяти ці чотири числа як єдиний текст, це теж вийшла сво-
єрідна антологія сучасної української драми, яку творили різні драматургічні 
генерації та різні творчі осередки (Національна спілка письменників України, 
Конфедерація драматургів України, Гільдія драматургів України).

1-ий випуск (2005 р.) було віддано на відкуп старшому поколінню драма-
тургів, які групувалися при Національній спілці письменників України (Юрій 
Рибчинський, Василь Фольварочний, Анатолій Крим, Леся Дзюба). З відносно 
молодих туди втрапив лише Валерій Герасимчук, який на той час був у спілці 
секретарем ради, тобто, місцевим чиновником. Він же і упорядкував цей но-
мер альманаху, супроводжений уже згаданою на початку статті передмовою 
В.Яворівського (Сучасна українська драматургія, 2005).



70

ТЕОРІЯ

Після п’єс подавалися фото й невеличка біографічна довідка, а в кінці – 
фото й анотації інших книжок авторів альманаху (Спілка рекламувала себе). 
Такий принцип оформлення зберігся і в інших випусках.

2-ий випуск (2006) упорядкував Василь Фольварочний – тодішній очіль-
ник секції драматургів Національної спілки письменників України. Тут чита-
чі побачили два покоління – «аксакалів» Вадима Бойка, Володимира Канівця, 
Михайла Наєнка – і тих, кого тоді за традицією все ще називали «молодими» 
– Неду Неждану та Сергія Лазо. У цьому числі вже не було ані передмов, ані 
післямов, ані поколіннєвих «порівнянь», лише портрети драматургів і біо-
графічні довідки (Сучасна українська драматургія, 2006, вип.2).

3-ій випуск (2006) упорядкувала Неда Неждана, це були тексти представ-
ників об’єднання «Конфедерація драматургів України», яке Неда очолювала. 
Вступна стаття «Про бажання, пошук і передчуття катастрофи» – це її дослід-
ницький супровід презентованих на читацький суд творів Анни Багряної, 
Артема Вишневського, Олександра Вітра, Лесі Волошин, Ігоря Липовського, 
Олега Миколайчука-Низовця, Світлани Новицької, Надії Симчич, Валенти-
на Тарасова, Сергія Щученка. Неда знову намагалася «легітимізувати» своє 
покоління у друкованому драматургічному дискурсі, тому представила авто-
рів як зовсім не випадкових людей на території альманаху «Сучасна укра-
їнська драматургія», випереджаючи майбутні критичні закиди щодо їхньої 
«молодості» та «випадковості» у драматургічно-театральній галузі: «До ново-
го альманаху входять п’єси молодих авторів – представників одного поколін-
ня, яке вже заявило про себе і на літературній ниві, і на театральному коні, і 
серед екранних мистецтв. Акторство, режисура, критика, журналістика, сце-
нарна майстерність – це ті суміжні професії, в яких працювали драматурги, 
що свідчить про багатогранність творчих особистостей і знання театральної 
та екранної практики» (Сучасна українська драматургія, 2006, вип.3).

4-ий випуск (2007 р.) упорядкував Ярослав Верещак, презентувавши тво-
ри представників Гільдії драматургів України (пам’ятаємо, що популяриза-
цію п’єс тих, кого він привів у драматургію, Ярослав Миколайович вважав 
своїм життєвим покликанням). Він залишив за собою право і на передмову, 
і на вступне слово, Гільдія як викохана дитина була його лейтмотивом і на-
скрізним образом у цьому виданні (Сучасна українська драматургія, 2007, 
вип.4). 

Окрім уже традиційних для цього формату фотопортретів драматургів і 
біографічних відомостей про них, у кінці книги було розміщено анотації над-
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рукованих п’єс. Окрім власного провокативного тексту «Стефко продався 
мормонам», Я.Верещак розмістив у книзі драми Ольги Зоренко, Тетяни Іва-
щенко, Олени Клименко, Василя Кожелянка і Володимира Сердюка, Світлани 
Лелюх, Віктора Лисюка, Аліни Семерякової, Олександра Сліпця і посмертно 
– одну із п’єс Лідії Чупіс. Яскрава тверда обкладинка і книжковий формат 
створили цьому виданню додаткові бонуси в тих, хто цікавився книжковими 
виданнями сучасної української драми.

Серед антологійних сюжетів, які могли би розгорнутися по-іншому, 
маємо сюжет Міжнародного літературного конкурсу «Коронація Слова», 
в якому є потужна драматургічна номінація і який відкрив читачам таких 
драматургів, як Олександр Гаврош, Надія Марчук, Станіслав Росовецький, 
Валентин Тарасов, Павло Ар’є, Надія Тубальцева, Марія Лелека, Мирослав 
Лаюк, Марія Баліцька тощо. Коронаційний сюжет цікавий насамперед зібра-
ним і збереженим корпусом унікальних драматургічних текстів (від інших 
драматургічних конкурсів та івентів ми таких текстів не маємо), частина з 
яких досі не оприлюднена й недоступна театрові. 2008 р. видавництво «Нора-
Друк» здійснило антологійне видання «Коронація слова»: збірка п’єс лауреа-
тів 2006 та 2007 років». Це була перша і допоки єдина (в принципі, невдала) 
спроба антологізувати драматургію «Коронації». У збірці було надруковано 
11 драматургічних текстів без відомостей про авторів, без фотопортретів, 
без будь-якого супроводу, а читач драматургічних антологій уже звик до тих 
форматів, де про нього дбають, де йому роз’яснюють, епатують його у різ-
них супровідних субтекстових частинах антологій, розповідають про авторів 
творів, показують, як вони виглядають і якого вони віку... У цьому проєкті до 
читачів прийшли твори Ігоря Негреску, Олександра Гавроша, Станіслава Рос-
овецького, Артема Вишневського, Євгена Чвірова, Віктора Рибачука, Надії 
Марчук, Валерія Герланця, Сергія Кисельова, Андрія Рушковського, Лариси 
Діденко. Безумовним позитивним «післясмаком» цього видання виявилося 
суттєве розширення для читача пулу талановитих українських авторів, зна-
йомство з новими творами, частина з яких потрапить у наступні українські 
антології, а також фіксування такого стану розвитку антологійних проєктів, 
коли простий друк текстів уже не викликає рецептивної довіри (Коронація 
слова, 2008).

Можливо, зарано ставити крапку на цьому сюжеті, оскільки сам архів 
драматургічних текстів «Коронації слова» може слугувати цікавим емпірич-
ним матеріалом для укладання тематичних, жанрових, полемічних драматур-
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гічних антологій та регістрів, або, принаймні, доповнювати фактажем інші 
антологійні проєкти поза межами «Коронації», і в цього корпусу як цілісного 
тексту також можуть з’явитися свої зацікавлені інтерпретатори.

Наступну антологійну серію я умовно назвала «сюжетом вимушеного ви-
знання». Маю на увазі чотиритомну антологію «Українська драматургія», 
реалізовану харківським видавництвом «Фоліо» у 2008-2010 рр. Метою цього 
проєкту його укладачі Михайло Резнікович, Олексій Безгін, Тетяна Назарова 
та Ростислав Коломієць бачили презентацію через драматургічні тексти ці-
лісної історії української драматургії двох століть – від початку ХІХ століття, 
презентованого «Наталкою Полтавкою» І.Котляревського, до початку ХХІ 
століття. Без легітимації багатьох сучасних авторів як «новітніх класиків» 
драматургії подібну історію було створити неможливо. Тому до 3-го тому 
потрапили драматургічні тексти Валерії Врублевської, Юрія Щербака, Івана 
Драча, Ярослава Верещака, Ярослава Стельмаха, Неди Нежданої, Тетяни Іва-
щенко (Українська драматургія, 2010, Т.3), а до 4-го – п’єси Світлани Лелюх, 
Марії Ладо, Анатолія Крима, Олександра Марданя, Марини і Сергія Дяченків, 
Андрія Куркова, Ігоря Афанасьєва, Валентина Тарасова і Юрія Рибчинського 
(Українська драматургія, 2010, Т.4). Як бачимо, тут авторів розміщено поза 
ґенераціями і творчими спільнотами, поза віком і датами написання текстів, 
поза будь-якими проєктними концепціями, винятково на естетичних уподо-
баннях і особистих контактах упорядників.

Українська версія е-енциклопедії «Вікіпедія» містить згадку про видання 
2012 року «Актуальна українська драма», реалізоване у Луцьку видавни-
цтвом «Смарагд», яке об’єднує 5 сучасних українських драматургів (Акту-
альна українська драма, 2012). На жаль, ані іншої інформації, ані самого ви-
дання мені поки знайти не вдалося, тож можна лише припустити, що воно 
вийшло обмеженим накладом і не мало суттєвого впливу на розвток україн-
ських антологійних проєктів у царині драматургії. 

Нові антологійні сюжети за участі спонсорів – ще один цікавий поворот 
на видавничому ринку.

Так, 2013 р. львівське видавництво «ARTAREA» заявляє, що за підтримки 
Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» започатковує серію «Бібліотека 
сучасної драматургії «Драма.UA», яка буде знайомити читачів з актуальними 
драматургічними текстами останніх років. Фестиваль «Драма.UA» щорічно 
проходив у Львові з 2010 р. у 2013 р., вийшло єдине видання з анонсованої 
серії: «Драма.UA. 1», де було вміщено 5 п’єс 5-ти молодих авторів, які пере-
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могли у конкурсі 2012 р. (Віра Маковій, Тетяна Киценко, Олесь Барліг, Євген 
Марковський, Артур Млоян).

Щоправда, Фонд Ахметова згодом відмежувався від змістової частини 
цієї антології, зазначивши: «Висловлені тут думки не є офіційною позицією 
Фонду, а виражають бачення авторів проєкту» (Драма.UA, 2013). Цю антоло-
гію супроводжують коротка анонімна передмова, фотографії авторів, біогра-
фічні відомості, короткий зміст кожного твору (в кінці книги – анотований 
англійською та російською мовами).

2013 р. знову активізувалася і Національна спілка письменників України, 
і Літературна агенція «Банкова, 2» при НСПУ: результатом такої активізації 
стала антологія сучасної драматургії «13 сучасних українських п’єс», ство-
рена за підтримки й активної участі відділу драматургічних проєктів Наці-
онального центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса. До цієї анто-
логії увійшли драматургічні тексти Ярослава Верещака, Олександра Вітра, 
Володимира Даниленка, Олександра Жовни, Тетяни Іващенко, Олександра 
Ірванця, Ірени Коваль, Олександра Куманського, Анатолія Наумова, Оле-
га Миколайчука-Низовця, Неди Нежданої, Володимира Сердюка, Григорія 
Штоня. Загалом 13 авторів збірки мали через свої твори персоніфікувати пе-
ретворення, розпочаті у нашій країні 2013 року.

Власне, на цьому і завершився перший етап віднайдення і напрацювання 
форматів українських драматургічних антологій – емпіричний, ознайомчий, 
доконцептуальний, пошуковий.

Від фактів до смислів. Етап колекцій (2015 – по теперішній час).
Етап концептуалізації антологійних сюжетів і дослідження потенціалу но-

вітніх драматургічних жанрів, стилів, контекстів і смислів, який я визначаю 
як Етап колекцій, розпочато науковцями Національного центру театрально-
го мистецтва імені Леся Курбаса вже після Революції Гідності. На відміну від 
попереднього періоду, коли драматургічні тексти доводилося визбирувати й 
презентувати ледь не «наживо», обстоюючи право сучасної української дра-
матургії на існування, друковане й театральне життя та наукову рецепцію, 
зараз ситуація вже радикально змінилася. 

Питання самого існування та репрезентативності сучасної української 
драматургії вже знято з порядку денного – зі знаком плюс. Чимало україн-
ських драматургів сьогодні мають власні видані книжки п’єс, активно комуні-
кують між собою, співпрацюють із режисерами і театрами. Діяльно функціо-
нують сайти (модеровані та не дуже), на яких можна знайти сучасні драматур-
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гічні тексти на будь-який смак. Вийшло чимало наукових книжок, матеріалом 
яких стали драматургічні антології першого етапу. Це ґрунтовні монографічні 
розвідки Є.Васильєва (Васильєв, 2017), Т.Вірченко (Вірченко, 2012; Вірченко, 
2018), О.Вісич (Вісич, 2018), О.Когут (Когут, 2010), О.Сахарової (Сахарова, 
2019), М.Шаповал (Шаповал, 2009). Віднесу до цього пулу і власні монографії, 
які конституювали дискурс сучасної української драматургії в різних контек-
стах (Бондарева, 2000; Бондарева 2006). Надруковані в антологіях розгляну-
того першого етапу п’єси стали матеріалом аналізу у дисертаціях Л.Бондар 
(Бондар, 2007), Н.Веселовської (Веселовська, 2016), М.Гуцол (Гуцол, 2015), 
І.Зорницької (Зорницька, 2014), Г.Каспіч (Каспіч, 2020), Н.Мірошниченко 
(2017), О.Ожигової (Ожигова, 2003), Ю.Скибицької (Скибицька, 2016), 
А.Скляр (Скляр, 2017), Н.Слюсар (Слюсар, 2004), О.Хомової (Хомова, 2012), 
О.Цокол (Цокол, 2017) тощо. У тій ситуації, заручницею якої опинилася су-
часна українська драма, упорядники антологій і ті науковці, хто береться за 
передмови до них, післямови, рецензії, хто залучає ці бібліографічно рідкіс-
ні артефакти до своїх наукових контекстів, виступають до певної міри мета-
форичними «культурними героями», які несуть на ширший загал певні не-
доступні масовій аудиторії «культурні блага». І тут методологічно важливою 
вбачається оптика феміністичної антропології з її висуванням на перший 
план таких позицій, як «фраґментарність і множинність ідентичностей», а та-
кож «культурна політика» (Енциклопедія постмодернізму, 2003, с.25).

Відповідно, змінюються практики укладання драматургічних текстів в 
антології. «Так само, як колекції виражають саму суть культури, у якій вони 
постають і тривають, літературні антології не тільки віддзеркалюють окремі 
літературні періоди чи явища, а й свідчать про ієрархії цінностей та вподо-
бань, про потреби і запити літератури, в межах якої вони виникають», тому 
цінні не лише своєю фактографічністю, але і способами «представлення того 
чи іншого літературного явища», в яких, з точки зору О.Галети, важливими 
вбачаються відповіді «на нові запити читацької спільноти» та нові форми 
презентації «власної культурної ідентичності» (Галета, 2015, с.62).

Етап колекцій розпочато Національним центром театрального мистецтва 
імені Леся Курбаса 2015 року. 

Відтоді створено дев’ять чималих драматургічних антологій «нового поко-
ління», які охоплюють різні жанри, проблемно-тематичні модуси, різні вікові 
групи реципієнтів. У таких принципах укладання починає активно працювати 
концепт «колекції», коли колекціонер чітко знає, що саме він шукає і за якими 
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критеріями артефакт може бути до колекції долучений або ж із неї вилучений, 
а також трансформується сама особистість колекціонера – не як «збирача», а як 
«дослідника» і «співтворця», як унікального «креатора» нової художньої реаль-
ності. Адже «з антропологічної перспективи, колекціонування ніколи не є при-
родним і нейтральним, воно завжди передбачає телеологічне переосмислення 
початкового матеріалу, відбір і впорядкування» (Галета, 2015, с.61).

Цим проєктам у всій їхній повноті й особливостям кожної конкретної ан-
тології нового типу буде присвячена моя наступна стаття цього циклу, а за-
раз я лише окреслю ті колекційні групи, до яких можна віднести вже видані 
драматургічні антології Центру Курбаса від 2015 року. Свідома того, що це 
відкрита система, яка може приростати новими колекціями і новими сенса-
ми всередині вже започаткованих колекцій, що тут через реалізовані проєк-
ти можуть заявити про себе інші інтелектуальні центри, окрім курбасівців, 
зрештою, що цей етап не буде безкінечним і з часом може вичерпати свій 
потенціал креації.

Отже, етап колекціонування у створенні українських драматургічних ан-
тологій (2015 р. – теперішній час) станом на зараз представлено наступними 
різновидами колекцій.

1) Жанрова колекція  
 2015 р.: «Таїна буття»: Антологія біографічної драми;
 2016 р: «Голос тихої безодні та інші голоси. МоноЛІТ». Антологія 

сучасної української монодрами;
 2021 р.: «Часо&Простір»: Антологія історичної української драми.
2) Інтертекстуальна колекція
 2019 р.: «Від Неба до Землі»: антологія п’єс за біблійними сюжетами.
3) Гендерно-вікова колекція
 2016 р.: «Мотанка»: Антологія української жіночої драматургії;
 2017 р.: «Драмовичок»: Антологія сучасної української драматургії 

для дітей та підлітків.
4) Колекція національної самоідентифікації
 2016 р: «Майдан. До і після»: Антологія актуальної драми;
 2019 р.: «Лабіринт із криги й вогню»: антологія актуальної драми 

про Революцію гідності і гібридну війну.
5) Стильова колекція
 2019 р.: «Інша драма»: перша антологія експериментальних незви-

чайних українських п’єс. 
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Упорядники колекційних форматів – це, по суті, автори і герої драма-
тургічної версії сучасної постмодерністської культури України: характе-
ризуючи таких інтелектуалів у царині літератури, Т.Гундорова писала, що 
вони не прагнуть «побороти, оволодіти, колонізувати Іншого», натомість 
розгортають спроби «показати й обіграти різницю між «собою» та «ін-
шим»» (Гундорова, 2005, с.57). Сукупний масив розглянутих драматургіч-
них антологій засвідчує тенденцію до семіотизації новітньої української 
драматургії як феномену, значенням якого «виступає нескінченна низка 
відсилань до інших феноменів, – низка, яка ніколи не розмикається на 
інше ставлення до нього»: у такій ситуації «частина, стаючи фраґментом 
безкінечного семіотичного ланцюжка відсилань, набуває здатності показу-
вати себе як ціле, як обернене до реципієнта інакше» (Теоретическая куль-
турология, 2005, с.277). 

Ми і світ. Етап люстерка (2003 – по теперішній час).
Предметом окремої розмови й окремої моєї статті в межах заявлено-

го циклу обов’язково стануть антології європейської драматургії, видані в 
українських перекладах. Тут на особливу увагу вартують видання «Новітня 
французька п’єса» (Новітня французька п’єса, 2003), «Сучасна німецько-
мовна драматургія» (Сучасна німецькомовна драматургія, 2004), «Новітня 
сербська п’єса» (Новітня сербська п’єса, 2006), «Сповідь після зламу»: анто-
логія сучасної польської драматургії (Сповідь після зламу, 2014). Вихід ан-
тології французьких сучасних п’єс в українських літературних перекладах 
ознаменував новий етап комунікації зі світом для української драматургії та 
українського театру, а насамперед для розвитку форматів українських дра-
матургічних антологій. Я визначаю цей новий оберт як Етап люстерка (2003 
– по теперішній час), оскільки всі проєкції драматургічного Іншого дають су-
часній українській драмі шанс ідентифікувати себе та свої можливості бути 
вписаною у широкі контексти (європейський, контекст східного партнер-
ства тощо, а, можливо, й амбітніші контексти). Безпосередні компаративні 
взаємозв’язки надають культурам змогу подивитися на себе як на культурно-
го Іншого, що завжди спонукає до смислових і формозмістових прирощень. 
Зараз цей етап дає дуже цікаві відкриття з огляду на редакційну політику 
окремих українських видавництв. Зокрема, світову драматургічну класику 
окремими книжками, які складаються у своєрідну драматургічну антологію, 
запропонувало київське видавництво «Темпора» (Станіслав-Ігнаци Віткевич 
«Вінт чи Бридж», 6 п’єс, 2013; Небойша Ромчевич «А зараз мало бути най-
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важливіше», 6 п’єс, 2014; Януш Гловацький «Найвищі будинки, найглибші 
могили», 4 п’єси, 2014; Гарольд Пінтер «Це єдине, що дійсно трапилося», 7 
п’єс, 2015). 

Видавництво Аннети Антоненко втілює серію «Колекція театральна», в 
якій уже побачили «українське» життя драматургічні твори як класиків сві-
тової драматургії (Антона Чехова, Оскара Вайлда, Славоміра Мрожека), так і 
менш знаних авторів – канадійців Мішеля Марка Бушара та Важді Муавада, 
шведки Сари Стрідсберґ, француженки Ясміни Рези, сербки Віди Огнєнович, 
франко-бельгійця Еріка-Еманюеля Шмітта, аргентинця Карлоса Горості-
си, поляка Тадеуша Ружевича, британця Девіда Едґара, аргентинця Роберто 
Арльта тощо. Також світова драматургія у нових українськомовних перекла-
дах презентується цим видавництвом у серіях «Writers on Writing» (зокре-
ма, твір Еріка-Еманюеля Шмітта «Мадам Пилінська і таємниця Шопена», що 
межує між прозою та драмою) та «#особливі прикмети» (вже вийшли друком 
п’єси Еріка-Еманюеля Шмітта, Тєррі Дебру, Лаури Сінтії Черняускайте, Адо-
ніса Георгіу, Мартіна МакДона, Мілана Угде), що є дуже важливою працею 
не лише для розширення уявлення українських читачів про світовий драма-
тургічний процес і тенденції, які його формують у тій чи іншій культурі, але 
також і для ідентифікації набутків сучасної української драматургії з огляду 
на світовий драматургічний контекст ХХ-ХХІ століть.

 На свого аналітика чекають і антологійні формати презентації україн-
ської драматургії європейській інтелектуальній спільноті. Проте це вже зо-
всім інша історія...

Висновки.
Отже, станом на сьогодні українські драматургічні антології подолали 

шлях від уламкової, дискретної презентативності й вибіркового архіву до 
концептуалізації та семіотизації, а сам процес їхнього укладання завершив 
етап пошуку форматів і зараз перебуває у процесі конституювання етапу ко-
лекцій. Але найцікавіші сюжети в цього культурного тексту точно попереду.
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Мета роботи. Осмислення і обґрунтування в термінах семіотики та введен-
ня в науковий обіг поняття предмет-метонімія як центральної складової теорії 
«формули сюжету». Методологія дослідження ґрунтується на семіотичних і 
когнітивістських підходах. Наукова новизна полягає в тому, що в перше у на-
уковий обіг вводиться поняття предмету-метонімії у драматичних творах як 
способу реконтекстуалізації й демонструється його роль у розгортанні синтаг-
матичної осі художнього твору. Практика драматичних творів доводить наяв-
ність предметів-метонімій із прихованим додатковим неутилітарним значен-
ням, які у такій якості існують у соціальній дійсності. Потрапляючи у тканину 
художнього тексту, ці предмети виконують специфічну синтагматичну функ-
цію. Вони утримують і розгортають синтагматичну вісь. Це відбувається завдя-
ки функціональній здатності предметів метонімій виводити назовні приховані 
моральнісні порушення шляхом розгортання згорнутого в «неутилітарному» 
денотаті значення. Цей процес породжує глибинну динаміку тексту, яка, за 
умови її усвідомлення, створює додатковий контекст, що поглиблює та збагачує 
розуміння твору. 

Ключові слова: метонімія, предмет-метонімія, синтагматична вісь, реконтексту-
алізація, сюжет.
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Вступ.
Актуальність теми. Сучасна ситуація стрімкої зміни парадигм, що скла-

лася як в природничих, так і в гуманітарних науках передбачає розвиток, 
а подекуди і перегляд класичних уявлень про художній твір, його роль у 
духовному бутті людини, подальше осмислення його «організму», пошуку 
принципів єдності всіх його елементів, а також джерел і першопричин, які 
спричиняють розгортання художньої матерії. Важливим у цьому процесі є 
нове самовідчуття людини в світі, який стрімко змінюється і ніби втрачає 
свої найстабільніші параметри. У цьому контексті актуальною стає про-
блема утримання, а отже і осмислення людяності (антропності), що поряд з 
іншим також передбачає і уважне вдивляння людини у створений нею світ, 
який також утримує антропність і виступає надійним «союзником» у її са-
мозбереженні.

Постановка проблеми. У рамках теорії «формули сюжету» було заявле-
но основні складові «формули», де наріжним елементом виступав головний 
герой. Однак подальша робота над теорією змусила переглянути цей підхід і 
акцентувати увагу на предметах, зокрема на предметі з прихованим мораль-
нісним порушенням, який раніше не був у полі уваги ані театро-, ані літера-
турознавства. Оскільки особливості й функціональна роль цього предмета 
уже була описана в наших попередніх роботах, то постала проблема його 
осмислення й «легітимізації» в актуальних термінах гуманітарних наук. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Предметам із внутрішнім мо-
ральнісним порушенням, які у цій статті розглядаються як предмети-мето-
німії, було присвячено ряд публікацій авторів та монографія (Е. Левченко, 
В. Фомичева, 2011). Існує ціла традиція філологічних і семіотичних розвідок 
щодо ролі предметів у художньому тексті. Їхній сучасний аналіз знаходимо 
у монографії вітчизняної дослідниці Н. Городнюк (Городнюк), яка не оми-
нає й історію філософського контексту цієї теми. Предмети у філософській 
і соціологічній думці останніх десятиліть все більше антропологізуються й 
навіть набувають статусу моральнісних актантів. Так Б. Латур (Латур, 2006) 
звертає увагу на здатність неживих об’єктів підтримувати баланс мораль-
нісного в суспільстві. Варто зауважити, що хоча предмети, про які йдеться 
у формулі сюжету, дещо відрізняються за функцією від тих, про які пише 
Латур, для нас важливим є той факт, що в сучасній європейській думці було 
поставлено проблему зв’язку такого суто людського феномену як мораль-
ність із неживим світом – світом речей і предметів. 
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 Ме та. Осмислення й обґрунтування в термінах семіотики і введення в 
науковий обіг поняття предмет-метонімія як центральної складової теорії 
«формули сюжету». 

Виклад основного матеріалу. Теорія формули сюжету, запропонована В. 
Фомічовою, передбачає існування трьох видів предметів, важливих для роз-
гортання сюжету: предмети з прихованим порушенням, предмети з очевид-
ним порушенням та предмети конфлікту.

Найважливішим є положення про предмети з прихованим порушення-
ми, які у згорнутому (прихованому від осмислення) вигляді зберігають дже-
рело драматичної дії, а розгортаючись (поступово осмислюючись через го-
ловного героя та події фабули), розгортають драматичний сюжет. Саме вони 
стануть предметом розгляду цієї статті. 

Особлива увага до предметів викликана тим, що предмети й речі отри-
мують досить уваги на рівні філософського осмислення, однак не на рівні 
того повсякденного життя, у якому вони виникають і побутують і з якого 
потрапляють до тканини художнього тексту. Отже, й у художньому тексті 
вони часто нівелюються, пропускаються повз увагу, як це буває в житті.

А втім, кожен предмет – це цілісний ієрогліф, у якому назавжди зафік-
сована потреба й мета його створення, а отже, – його призначення і ясний 
смисл «існування». Ієрогліфи можна читати, складати з них тексти, однак у 
безумовній антропологічній зарозумілості ми, як правило, не зважаємо на 
смисли, які зберігають предмети, – наше мовчазне смислове оточення. 

А скільки є способів «читати» предмети, якщо вони перебувають у тка-
нині художнього простору? Перша відповідь очевидна – шукати образний 
смисл. Це передбачає емоційне включення і здатність до асоціативно-образ-
ного мислення глядача. А предмет виступає як символ або метафора, або 
асоціативна деталь.

Однак іноді стілець на сцені – це просто стілець.
Чи вимагає він так само розуміння? І чи таким простим є те, що просто?
Тут ми підходимо до фундаментального типу сприйняття предметів 

у мистецтві, який відрізняється від того, що зазвичай називається тропе-
їчно образним, в основі якого лежить очевидне чи приховане зіставлення 
(juxtaposition).

Опис другого типу сприйняття предметів у мистецтві знаходимо у кла-
сичній семіотиці. Так Р. Якобсон, аналізуючи поезію Б. Пастернака, особли-
вої уваги надає розумінню поетом ролі речей, підкреслюючи, що Б. Пастер-
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нак «логічно приходить до протиставлення «смислу, введеного в речі» та 
їхньої чуттєвої даності» (Якобсон, 1987, с. 324-338). Іншими словами, чи-
тання смислів предметів вимагає певного раціонального зусилля, а чуттєва 
даність – емоційного відгуку. І ці два типи сприйняття навіть протистоять 
один одному в межах конкретного художнього тексту. 

Передбачаючи можливе запитання щодо термінологічної коректнос-
ті вживання понять «предмет» і «річ», одразу зауважимо, в нашому дослі-
дженні знімається дихотомія цих понять, оскільки кожне з них у тому чи 
іншому випадку підходить, і жодне з них практично не вичерпує предмет 
розгляду. Як у Л. Курбаса поняття «річ на сцені» не вичерпується певним 
матеріальним виробом. Швидше за все, можна було б узагальнено говори-
ти про об’єкти. Однак статусне визначення таких об’єктів вимагає окремої 
філософсько-світоглядної розробки. Отже, поки що користуємося вищеназ-
ваними поняттями як робочими.

Два типи сприйняття, про які йдеться вище, – це базові когнітивні про-
цеси концептуалізації дійсності, або ж способи економії художнього висло-
ву, відомі ще з античності як метафора й метонімія.

У семіотиці метафора й метонімія виступають як парадигматика й син-
тагматика, або ж як систематика й синтагматика. (Якобсон, 1987), у літера-
турознавстві – як засоби образності, у мовознавстві – як способи створен-
ня багатозначності. Когнітивна психологія бачить їх як специфічні операції 
структурування думки.

Народжені в лінгвістиці терміни метафора й метонімія як парадигмати-
ка й синтагматика були запозичені іншими видами мистецтва. Зокрема, В. 
Іванов наводить приклади в кіно, де метафоричними є фільми Ф. Фелліні, а 
метонімією є «деталі, які подаються крупним планом» (Іванов, 2007, с 152). 

 Однак науковий інтерес до метонімії в порівнянні з метафорою досить дов-
го був помітно нижчим. Це стає очевидним, коли ми просто порівнюємо маси-
ви літератури, присвячені цим поняттям. На цей факт вказують Синченко Г. Ч. 
та Воробйова Е.Ю.: «… метонімії незатишно, вона не на виду… На запит «мета-
фора» браузер Google Chrome в січні 2019 знаходить більше трьох мільйонів по-
силань, а метонімії – менше двохсот тисяч» (Синченко, Воробйова, 2019, с. 84). 

 Метонімії надається дещо менше художньо-образної «ваги». Вона ближ-
че до описуваного предмету, вона за визначенням – суміжна – вона пере-
буває з ним практично в одному семіотичному полі. Більше того, вона за-
звичай навіть не помічається як троп. 
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Такі рідкі винятки як проза А. Платонова чи творчість деяких поетів, де 
метонімія є основним засобом художньої виразності (Р. Якобсон про Б. Пас-
тернака), чи класичний аналіз М. Ріффатера ролі метонімії в розгортанні 
наративу в прозі Троллопа лише підкреслюють правило.

Однак на межі ХХ-ХХІ ст. раптом починається своєрідний бум у дослі-
дженні метонімії, сутність якого досить важлива для нашої роботи. Так Г. 
Рагден і З. Кьовешеч (Ragden, Kovecsesz, 2007) звернули увагу на те, що, на 
відміну від метафори, метонімія не є суто лінгвістичним терміном: «Мето-
німія може зустрічатися всюди, де у нас є ідеалізовані когнітивні моделі. 
А вони є щодо всього, що осмислено, що включає і смисли слів і подій, 
і форми й значення слів, і речі й слова у реальній дійсності (курсив мій 
– О.Л.)» (Ragden, Kovecsesz, 2007, с. 337). Якщо під ідеалізованими когні-
тивними моделями розуміються комплексні структури, за допомогою яких 
організовуються знання (Лакофф, 2011), то метонімія – це один із найваж-
ливіших засобів організації знання, у тому числі й художнього простору як 
одного із видів знання.

Фактично метонімія стає одним із основних об’єктів дослідження у ког-
нітивістів, і ці дослідження у певних точках починають змикатися з суто лі-
тературознавчими студіями, де метонімії досліджуються не як тропи, а саме 
як спосіб організації цілісного художнього мислення читача.

М. Ріффатер, заклав  перші дослідження синтагматичної ролі метонімій 
як певних матеріальних знаків, які заміщують інший зміст, переважно мо-
ральний, а повторюючись упродовж твору, продукують його неперервність 
і тяглість. Досліджуючи роман Троллопа, він вказує на таку властивість ме-
тонімій, як «здатність породжувати текст» (Riff ater, 1982, с. 276). Ця власти-
вість базується на надзвичайних можливостях метонімій концентрувати не-
обхідний зміст: «вони відображають довгий художній наратив у мініатюрній 
формі… Вони допомагають читачеві розуміти текст і усвідомлювати його 
єдність» (Riff ater, 1982, с. 277).

Розвиваючи традицію  М. Ріффатера, А. Панкхерст досліджує мета-нара-
тивні функції метонімії, які «служать для структурування загального роз-
витку тематичного матеріалу» (Pankhurst, 2011, с.386). Спираючись на ви-
сновок М. Ріффатера, що концептуальна суміжність створюється повторен-
ням метонімічних асоціацій, дослідниця концентрується на референційній 
функції метонімій, яка виявляється у «повторюваних відсилках до концеп-
тів, досвіду чи об’єктів» (Pankhurst, 2011, с.383). Іншими словами, така ніби 
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банальна річ як повторюваність (recurring) певних об’єктів у художньому 
творі стає сигналом, який привертає увагу людини, що досліджує джерела 
розвитку тексту.

 В аналізі роману Т. Моррісон «Пісня Соломона» А. Панкхьорст як ре-
ференційну метонімію розглядає предмет – сережку, що подарував героїні 
батько. Всередину сережки неписьменний батько поклав записку з єдиним 
словом, яке вмів писати – іменем дочки. Пізніше записка перекочувала до 
окремої скриньки. Сережка супроводжувала героїню впродовж роману і ви-
конувала, на думку дослідниці, низку функцій, а також і наскрізну роль – 
«утримувала ім’я і маркувала ідентичність героїні» (Pankhurst, 2011, с. 395).

А. Панкхьорст звертається до певних енергетичних категорій, коли вка-
зує на силу (power) сережки в тексті («сила сережки як рефенційний фрейм 
розвитку тексту») (Pankhurst, 2011, с.393). 

Та чи всім предметам, які так чи інакше повторюються протягом тексту, 
властива та сама метонімічна сила, про яку пише А. Панкхьорст? М. Ріффа-
тер вважає, що це трапляється тоді, коли конотат заміщує денотат (Riff ater, 
1982, с. 280). Спочатку приймемо це до уваги і повернемося до цієї думки, 
коли аналізуватимемо предмети у драматичних творах. 

 Для нашого дослідження ва жливо підкреслити, ще й те, що у вищеназва-
них роботах йдеться про глибинну динаміку тексту, яка, за умови її усвідом-
лення, створює додатковий контекст, і це поглиблює та збагачує розуміння 
твору. Такий процес А. Панкхьорст називає реконтекстуалізація.

Однак навіть як когнітивні процеси, тобто як засоби пізнання, метонімії 
реалізуються в мові й досліджуються переважно як фігури вербальної мови. 
Проте театральне чи кіномистецтво завдяки особливостям власної природи 
оперує не лише мовою і не лише знаками предметів чи предметами-знака-
ми, але і самими предметами у їхньому денотативному значенні реальних 
об’єктів дійсності, що прямо введені на сцену чи в кадр. І саме про здатність 
таких предметів нести метонімічне значення, базове для розгортання сюже-
ту, йдеться у теорії формули сюжету.

Здатність самих предметів о б’єктивної дійсності утримувати мето-
німічне значення ми відмічаємо не вперше, так само, як не вперше звер-
таємо увагу на важливість більш повного осмислення цього тропа і його 
ролі не лише в лінгвістичних процесах. Так Синченко Г.Ч. та Воробйова 
Е.Ю., називаючи історію метонімії історією Попелюшки та доводячи її су-
часне перетворення на один із основних концептів мережевого мислення, 
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наводять наступний приклад. А. Лефевр після того, як було перекладено 
«Очерки по общему языкознанию» Р. Якобсона французькою мовою, од-
разу знайшов метафору й метонімію в архітектурі. Зокрема, метонімічну 
операцію заміни цілого частиною він побачив у багатоповерхівках житло-
вих кварталів, де кожна частина справді відображала ціле і навпаки (Син-
ченко, Воробйова, 2019).

 Однак, як ми вже відмічали, предмет-метонімія в синтагматиці худож-
нього твору виступає в дещо іншій функції – референційній. Іншими сло-
вами, це предмет, який утримує основне смислове значення твору і з яким 
співвідносяться всі події.

Може виникнути запитання, а як він може виступати на сцені у своєму 
денотативному значенні, якщо, як зауважив М. Ріффатер, метонімією пред-
мет стає тоді, коли його денотат заміщується конотатом, тобто певним до-
датковим значенням, яке актуалізується у тексті? Річ у тім, що специфіка 
драматичного твору якраз і дозволяє виділити ряд таких предметів.

 Як вже відомо з наших попередніх робіт, В. Фомічова звертає увагу на 
існування особливих предметів, які в процесі виготовлення, крім утилітар-
ного смислу, отримують додатковий смисл, близький до описаного Л. Вигот-
ським як «психологічні знаряддя». У них закладено не тільки історію розви-
тку матеріальної цивілізації – шляхом створення цих предметів фіксувалися 
певні психологічні проблеми, відкинуті з поля колективної свідомості, як 
неприємні чи нестерпні.

Якщо говорити термінами аналітичної психології й психоаналізу, які од-
разу спадають на думку, то В. Фомічова розглядає певну частину предметно-
го світу як носіїв колективного несвідомого, де несвідоме розуміється саме 
у фройдівській інтерпретації підсвідомого. За цією логікою відкинуте не-
усвідомлюване небажане почуття виправляється тільки його осмисленням. 
Тож приховані в предметах колективні порушення, виявляючись і осмис-
люючись у процесі драматичної дії, дозволяють прожити те саме класичне 
театральне очищення афекту, про яке писав Аристотель.

Ми неодноразово наводили приклади таких предметів і в соціальній 
реальності, й у драматичних творах (Левченко О., Фомічова В.). Напевне, 
найсильніші внутрішні моральнісні порушення закладаються в предметах, 
пов’язаних з абсолютною владою, яка через ці предмети закріплюється за 
певною людиною, коли людина стає не собою, а втіленням Божественної 
волі. Один із таких найпотужніших предметів – трон.
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Серед предметів, які з’явилися в сучасному соціальному середовищі, – 
персональний комп’ютер. Яскравий приклад використання його у ролі ме-
тонімії – перший фільм із «Декалогу» К. Кесьльовського (TOR, 1988) на тему 
Першої заповіді «Я Господь, Бог твій…». Для розуміння важливо, що фільм 
було знято тоді, коли ПК у міських квартирах у спальних районах практично 
не було. Тож квартира, де є ПК, виглядала не зовсім звичайною – там ніби 
відчувалася присутність вищої сили. Її мешканець, маленький хлопчик, не 
тільки робить на комп’ютері розрахунки, але й довіряє йому, як живій істоті. 
Згодом ми помічаємо в кімнаті ще один комп’ютер – більший і потужніший. 
На ньому працює батько. Такий прийом своєрідного підсилення повторен-
ням (recurring), або навіть тиражування, як ми вже відмічали, характерний 
саме для предметів-метонімій.

Великий комп’ютер навіть може сам неспод івано ввімкнути екран з на-
писом «I’m readу _ _ _», ніби ініціюючи спілкування й демонструючи свою 
готовність виконати все, що його попросять. Батько попросив розрахувати, 
чи достатньою є товщина льоду, аби витримати сина на ковзанах. Розрахун-
ки показали, що так. А лід на озері не витримав.

Останні кадри: самотній батько в темній кімнаті, де раптом засвічується 
екран: «I’m readу _ _ _».

Тут використання предмету-метонімії занадто очевидне: людина надає 
гаджету значення абсолютного знання й абсолютного конфідента й рефе-
рента мало не кожної життєвої події. 

Такі предмети часто виконують і свою особливу функцію «невидимої 
присутності» в побудові художнього простору, зокрема театрального. І зри-
мою – про-зорою – ця присутність стає завдяки особливій інтерпретаційній 
стратегії. Слідом за А. Панкхьорст цю стратегію можна назвати реконтек-
стуалізацією, тобто оновленням контекстів.

Що ж це за стратегія, і чому про неї треба говорити окремо? 
Зазвичай, говорячи про предмети в контексті сценічного твору, ми 

звертаємо основну увагу на роботу сценографа.
Відомо, що іноді сценограф будує на сцені зриму концепцію вистави, 

яку ми зазвичай прочитуємо як метафору. Метафоричною є сценографія 
Д. Лідера. 

Метафора вважається основою мистецтва. Приховане порівняння, яке 
не просто відкриває поезію зримого світу, а змушує саме нашу свідомість 
щоразу робити це відкриття. 
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Додаткового метафоричного значення предмети можуть набувати лише 
в художньому просторі, зокрема, на сцені. І саме метафоричне значення за-
звичай інтерпретується як художнє. І саме воно традиційно входить в осно-
вний художній контекст. 

Однак предмети з додатковим неутилітарним значенням існують у ре-
альній дійсності й, відповідно, потрапляють на сцену в повноті свого пря-
мого, а не метафоричного значення. Як ми вже показали, у цілої низки пред-
метів існує певний додатковий «неутилітарний» денотат, який у драматич-
ному тексті й, отже, на сцені, актуалізується засобом метонімії, заміщуючи 
утилітарне значення предмету.

У чому художня суть такого заміщення? Ми можемо цілковито погоди-
тися з М. Ріффатером, який вважав, що ця суть полягає у ментальному про-
цесі, який вирівнює нерозгорнуте, приховане (implicit) значення зі значен-
ням очевидним (explicit) (Riff ater, 1982, с. 272). 

Сила додаткового «неутилітарного» значення предмета в тому, що воно 
неочевидне, отже, тривале. Воно існує у згорнутому вигляді й потребує роз-
гортання за принципом, описаним Д. Бомом (Bohm, 1985), коли прихований 
порядок (смисл) у розгорнутому вигляді зовсім не схожий на те очевидне, 
яке він породжує. Це схоже на голограму, на поверхні якої з незрозумілих 
ліній і фігур під впливом відповідного променю виникає (розгортається) 
об’ємне зображення. Не випадково Д. Бом використав голограму як анало-
гію для пояснення свого бачення всесвіту. 

Нагадаємо, що Д. Бом писав, аби не просто показати механізм роз-
гортання смислу, а щоб довести фундаментальність самого процесу згор-
тання-розгортання. Що за кожним згорнутим смислом, своєю чергою, 
є глибший згорнутий смисл і, врешті, сама всезагальність існування у 
згорнутому вигляді присутня у кожній людині. Тож рух думки у бік до-
слідження цієї динаміки й причин, які її «запускають» є рухом до осмис-
лення все більш глибинних законів буття й існування людини. Окрім 
того, саме усвідомлення того, що кожен із нас, імовірно, є носієм певних 
абсолютних законів (про що, до речі, говорить релігія) посилює позицію 
моральнісно-ціннісних орієнтирів у пізнанні, у тому числі пізнанні ху-
дожніх об’єктів. 

 Художній простір і драматургія зокрема, з одного боку, є чудовою жи-
вою моделлю для дослідження законів вищеназваного розгортання, з іншо-
го, – саме усвідомлення цих законів переносить спілкування реципієнта з 
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художнім твором на іншу глибину його внутрішнього світу, яка, зазвичай, і 
не хоче бути прозорою.

Які ж знаки на «поверхні» художнього тексту можуть бути «провідника-
ми» до його глибини? Це ті самі предмети з додатковим значенням прихова-
ного моральнісного порушення, які існують у реальній дійсності. 

У чому суть цієї специфіки? 
Як ми вже сказали вище, прихований згорнутий універсальний смисл 

моральнісного порушення може бути зафіксований у певному предметі на-
вколишньої дійсності. На нього, як вважає В. Фомічова, реагує творча інтуї-
ція, яка у цьому випадку дорівнює інтуїції моральнісного розрізнення, адже 
йдеться про швидку позасвідому реакцію – «клік» – на приховане (згорнуте) 
порушення (Про моральнісні порушення та інтуїцію моральнісного розріз-
нення див. Левченко О., Фомічова В., 2011).

Такий підхід відрізняється від запропонованого М. Ріффатером, який, 
працюючи з літературними текстами, вважав, що предмети набувають 
саме такого специфічного значення вже в художньому просторі шляхом 
створення конотацій. Однак одну з основних метонімічних процедур роз-
гортання він описував дуже схоже: текст робить приховане очевидним, 
коли «розміщує поряд моральний зміст і його матеріальний знак» (Riffater, 
1982, с. 274). 

Розгортання неочевидного смислу, згорнутого у предметах, через факти 
фабули і є тією динамікою, яка визначає «самість» художнього твору й ви-
значає основу для певного коридору (набору) інтерпретацій. Цей коридор 
(набір) обумовлений смисловими можливостями предмета з моральнісни-
ми порушеннями. М. Ріффатер, виходячи з того, що, на його думку, метоні-
мія породжує підтекст, називає цей коридор «ігровими (playful) варіантами 
тексту» (Riff ater, 1982, с. 279). І це важливо для нашої роботи, яка пов’язана 
якраз із пошуком такої – playful – «самості». В принципі, коли твір мисте-
цтва представлено публіці, кожен має право інтерпретувати його, як завгод-
но. Можливо, навіть чиясь фантазія засвітить його набагато яскравіше, а 
уява побачить набагато більше, ніж можна було би побачити. Та цей аспект 
не є предметом нашого наукового зацікавлення. 

Отже, звернемося власне до художньо-образної складової, пов’язаної з 
предметами.

Розгортання такого метонімічного змісту відрізняється від розгортання 
змісту метафоричного.
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Метафоричне розгортання відбувається парадигматично, тобто прак-
тично одномоментно, а саме в момент усвідомлення прихованого порівнян-
ня. За влучним визначенням Р. Якобсона метафора – це «паралелізм, еліп-
тично зведений до точки» (Якобсон, 1987, с.299). Хоча наше враження від 
образу може потім тривати певний час. 

Предмет-метафора на сцені може створювати та навіть якийсь час утри-
мувати певний емоційно-інтелектуальний стан глядача, особливо тоді, коли 
цей предмет концептуально працює на певну філософську над-ідею твору. 
Вона весь час – від початку і до кінця – залишається на сцені сталою. Кла-
сичний приклад – «Тев’є Тевель» Д. Лідера. 

Можна сказати, що зафіксована в предметах метафора в цій виставі (не 
дивлячись на зіткнення протилежностей: минущого земного й вічного не-
бесного) відіграє ліричну роль. Як камертон, вона дає основну ноту філо-
софської глибини й інтелектуального тла, на якому розгортаються п’єси.

Так трапляється у великих майстрів сценографії, здатних через своє мис-
тецтво на трансляцію глибинних універсальних смислів. В принципі такі 
смисли можуть існувати навіть без постановки режисера, або ж постановка 
режисера може мати смисл тільки як їхня ілюстрація.

Однак абсолютно інакше на сцені чи на екрані працюють предмети-ме-
тонімії. 

Вони не просто тісно пов’язані з текстом і з дією, а, як ми вже сказали 
раніше, розгортають дію так само, як приховане значення розгортає смисл 
очевидних фактів. Метонімічне розгортання відбувається синтагматично. 
Однак внаслідок своєї динамічної природи це є не просто розгортання шля-
хом поєднання елементів по «синтагматичній осі» (Лотман, 1998) Це роз-
гортає і утримує саму вісь. 

У предметах-метоніміях не потрібно шукати натяку на якийсь інший 
смисл, як у предметів-метафор. Треба просто до кінця розуміти смисл цих 
предметів. 

 У вистав О. Ліпцина «Гравці» (Театр на Подолі, 2007) сцена буквально 
засипається гральними картами. Тут нема жодної метафоричної образності. 
Йдеться про людей, які грають в карти, і на сцені – карти. Просто їх ненор-
мально багато. Вони «просять» звернути увагу саме на себе.

Так метонімія виступає не просто прийомом мовної економії – вона пока-
зує здатність самого смислу «економитися» у створених людиною предметах і 
в ролі своєрідних образно-смислових блоків потрапляти на сцену чи на екран.
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Повертаючись до думки, що іноді стілець на сцені – це просто стілець, 
звернемося до однойменної п’єси Е. Йонеско. Як відомо, цей драматург во-
лодів умінням концентрувати смисли, накладаючи пласт на пласт, де можна 
знайти водночас і реальне й фантастичне, і символічне й натуралістичне. 
Одначе, як стверджує Фомічова, синтагматична вісь розгортається предме-
том, заявленим у назві, – «Стільці», де його основне значення замінюється 
«неутилітарним» денотатом. Наводимо аналіз предмету В. Фомічовою, зро-
блений спеціально для цієї статті:

«Предмет ніби завуальований серпанком часу. Наприклад, стілець у ролі 
трону – це давньогрецький стілець, зазвичай багато оздоблений, з високим си-
дінням і спинкою. Сьогоднішній стілець, яким ми користуємося в повсякден-
ному житті, – це сидіння на ніжках зі спинкою, на одну людину. Через те, що 
обидва предмети входять до одного концепту, вони нібито й не розрізнюються 
за змістом. Однак це розрізнення існує. Привілейованість початкового стільця 
відрізняла його від лавки. У давній Греції він зразу почав називатися троном, 
і займати його могли тільки люди привілейованого класу. З часом трон набув 
виключної привілейованості, тобто трон – це стілець, який займає вибрана при-
вілейована людина у ранзі спадкоємця. Така виключність гарантувала збере-
ження цього місця. Наступна історія стільця пояснюється, як історія предмету 
меблів, що має місце для однієї людини. Хоча значення стільця ніби демократи-
зувалося, він все ж таки не втратив свого першопочаткового привілейованого 
значення. Першопочаткова суть трону як стільця і його подальша трансфор-
мація зберігаються в предметі. Саме тому з’явився стілець для голови родини, 
стільці для спеціальних гостей і, нарешті, стілець для глави держави. Саме при-
хована привілейованість цього предмету і приваблює драматургів. Наприклад, 
у п’єсі Шекспіра «Гамлет» фігурує трон у його першопочатковому значенні. А в 
п’єсі Йонеско «Cтільці» фігурує стілець як загальнодоступний предмет меблів 
для однієї людини, будь-якої, – від юної дівчини до всього людства, де приві-
лейованість місця для однієї людини вже забута, тобто це значення існує в згор-
нутому стані. Отож розглянемо, як у п’єсі візуалізується це значення. Перша 
ремарка: «Напівкругла кімната з нішею в глибині. Справа від авансцени троє 
дверей, потім вікно, перед ним лавка, потім ще одні двері. У ніші парадні двері 
з двома стулками, від неї симетрично, справа і зліва ще двоє дверей, з боку гля-
дацької зали невидимі. Зліва від авансцени теж троє дверей, потім вікно, перед 
ним лавка, ліве вікно симетричне правому, біля вікна чорна дошка і невелике 
підвищення на зразок естради. На авансцені стоять поряд два стільці». 
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Отже, у нас є два типи предметів: дві лавки і два стільці. Зіставимо оби-
два предмети. Лавка так само з’явилася в Греції як предмет із вузьким, зазви-
чай довгим сидінням для кількох людей. Що для нас цікавого у цьому описі? 
Насамперед той факт, що це місце, на якому можуть сидіти кілька осіб, на 
відміну від стільця. У лавці нема привілейованості, так у парку на неї може 
сісти будь-яка людина і навіть поряд із незнайомцями. 

Тож поставлені поряд, ці предмети за законом розгортання драматич-
ного матеріалу дозволяють візуалізувати зміст персоніфікованого стільця, 
який відділяє одну людину від іншої. Так виникає запитання, чому автор 
не посадив у ремарці старого й стару на лавку разом, як це ми часто бачимо 
в парку? Чому він не посадив на лавку жодного персонажа? Чому в проце-
сі прибуття гостей стільці окремих персонажів не представляють? Тому що 
стільці візуалізують розрізнений світ людей, у якому кожен за себе. Зі стіль-
ців старі перемістилися кожен на свої лавки, куди до них не підсів ніхто. На 
своїх лавках вони залишись кожен сам по собі».

Як ми вже відмітили, предмети-метонімії працюють не тільки в театраль-
них, але й у кінотекстах.

Так, у третьому сезоні серіалу «Фарго» (2015, Телеканал FX, реж. Н. Хо-
улі) з самого початку нашу увагу привертає маленька марка за 2 центи, яка 
висить у неспівмірно величезній рамі за склом у кабінеті успішного бізнес-
мена. До нього приходить молодший брат-лузер і вимагає марку, заявляючи, 
що саме він має на неї право. Колекційна ціна двоцентової марки – 10 000 
доларів. Для молодшого брата – це шанс почати нове життя. Для старшого 
брата – просто сувенір. І старший брат відмовляє. Чому? Тут і виникає за-
питання (десь на периферії уваги), на яке знайдеться відповідь аж ближче 
до кінця серіалу.

Отож марка, яка з самого початку привертає увагу і так чи інакше час від 
часу виникає аж до кінця серіалу, є предметом із прихованим порушенням 
(предметом-метонімією), тому що саме це порушення, виявляючись, по-
чинає розгортати візерунок подій, химерний, як персидський килим, який 
у драматичних ситуаціях поступово об’єднує багатьох зовсім різних, не 
пов’язаних між собою персонажів зі своїми долями й детективними сюже-
тами. Це стає очевидним ближче до кінця, коли герой, старший брат, визнає 
приховане порушення, зафіксоване в останній марці з колекції батька. 

Виявляється, батько залишив у спадок старшому синові машину, а мо-
лодшому – колекцію марок. Зіставлення двох предметів заповіту виявляє 
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реальну проблему вартості: вартість машини зменшується з часом, а вар-
тість марок збільшується. Це розумів старший брат, тож, аби заволодіти ко-
лекцією, почав розповідати своєму 16-річному брату як «круто» мати маши-
ну, як змінюється ставлення дівчат до хлопця з машиною, аж поки, нарешті, 
молодший брат сам не попросив його помінятися спадками.

Отож обмін виглядав пристойно, чесно й навіть шляхетно з боку старшо-
го брата. Той поступово продав колекцію і розпочав бізнес із автомобільни-
ми стоянками. Молодший так і залишився зі старим автомобілем і з пізнім 
гірким усвідомленням обману. Тепер зрозуміло, що на початку серіалу для 
старшого брата віддати марку означало визнати право на неї молодшого 
брата, а отже, – свій обман. 

Отже, для героя на момент початку фільму сутність марки вже не в її 
матеріальній цінності, а в тому, що утримуючи її, він утримує свою позірну 
«правоту», яка приховує його здатність заради корисливого інтересу пере-
ступити внутрішній моральнісний закон. Коли він, урешті, вирішує визнати 
свою провину й віддати марку братові, то випадково вбиває того уламком 
скла від розбитої рамки (за сюжетом він визнає провину занадто пізно, тому 
що брат уже приречений на смерть злочинним угрупуванням). Тоді марка 
починає просто «переслідувати» старшого брата: то раптом на стінах його 
кабінету з’являються її репродукції у рамках різних розмірів, то він проки-
дається з маркою на лобі. Врешті, у якийсь момент просто викидає марку на 
бруківку як непотріб із кишені, що прилип до пальців.

Метонімічний перенос на марку ще й здійснюється за конотативним зна-
ченням предмет / спосіб привласнення. І проєкцію цього переносу ми ба-
чимо в основному сюжеті, який розгортається зі старшим братом. Той по-
ступово, як муха в тенетах, заплутується в хитрій, абсолютно незрозумілій 
йому схемі привласнення його бізнесу великим злочинним міжнародним ка-
піталом. Хоча ця схема дещо нагадує: спочатку йому роблять ніби послугу, 
а потім послуга виявляється пасткою. Але тут герой уже постраждалий, і 
тому, врешті, виплутується із, здавалося б, безвихідної ситуації з порівняно 
невеликими втратами.

Точний сценарний хід ставить свою точку в хеппі енді. Ця точка – фіналь-
ний кадр – постріл у голову герою, який на хвилиночку вийшов з-за щасливо-
го сімейного столу на кухню, аби взяти в холодильнику ще щось смачненьке. 
Це помста, вихідною точкою якої (якщо розплутати назад клубок подій) є та 
сама марка, яку він на початку серіалу не захотів віддати братові.
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Тож ми бачимо неабияку здатність предметів-метонімій розгортати й 
утримувати течію сюжету. Більше того, такі предмети мають свій ритм, який 
і визначає ритм твору. Як вважає В. Фомічова, для темпоритму розгортання 
драматичного матеріалу важливе напруження, яке залежить від обраного дра-
матичного матеріалу, закладеного в предметі з прихованим порушенням. Тем-
поритм є завжди там, де є розгортання. І поки приховане не буде виявлене, 
енергія розгортання створюватиме темпоритм. І якщо у сценічному мисте-
цтві темпоритм тісно пов’язаний з концентрацією емоцій, емоційним станом 
персонажів, то за формулою сюжету – це швидше ступінь наростання напру-
ження при вирівнюванні двох змістів – прихованого і явного. Це пояснює 
тиражування (чи наростання повторення) в тексті предмета з прихованим 
порушенням (стільці, марка) до кульмінації драматичного змісту й розв’язки.

Такий довгий екскурс повертає нас до поняття реконтекстуалізації, яким 
А. Панкхьорст позначила процес усвідомлення ролі референційних метоні-
мій у процесі сприйняття художнього твору, вважаючи, що таке сприйняття 
значно поглиблює розуміння твору. Однак чи реагує на метонімії свідомість 
реципієнта? А що передбачає свідома реакція на такі предмети?

Насамперед – це готовність знайти й розгорнути іноді болісний для себе 
зміст. Зробити себе про-зорим для такого змісту.

Як це поєднати з гедоністичними очікуваннями від зустрічі з твором мисте-
цтва? Як це може не зашкодити сприйняттю потоків метафоричної образності?

Тож, можливо, тут і є виклик до процесів інтеграції, які додають нові ви-
міри сприйняття художнього твору. 

Висновки. Отже, практика драматичних творів доводить наявність пред-
метів-метонімій із прихованим додатковим неутилітарним значенням, які у 
такій якості існують у соціальній дійсності. Потрапляючи у тканину худож-
нього тексту, ці предмети виконують специфічну синтагматичну функцію. 
Вони утримують і розгортають синтагматичну вісь. Цей процес породжує 
глибинну динаміку тексту, яка, за умови її усвідомлення, створює додатко-
вий контекст, що поглиблює та збагачує розуміння твору. Особливого зна-
чення має функціональна здатність предметів-метонімій виводити назовні 
приховані моральнісні порушення, які у згорнутому вигляді зберігаються в 
предметах як додатковий «неутилітарний» денотат.

У цій статті не показано сам механізм розгортання прихованого значення, 
тому що він починає працювати за наявності усіх трьох предметів, заявлених на 
початку. Сподіваємося, це буде розглянуто в наступних публікаціях. 
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OBJECT-METONYMY AND SYNTHAGMATIC AXIS 
OF DRAMATIC TEXT

Olena Levchenko,
Doctor of Philosophical Science,

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

Th e purpose of the article appears as substantiation in terms of semiotics 
and putting into scientifi c context of the concept “object-metonymy” as a central 
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component of the theory of plot formula. Th e research methodology is based on 
semiotic and cognitive approaches. Th e scientifi c novelty consists in a fact that 
the concept of the object-metonymy in dramatic works as a method of recontex-
tualization is implementing into scientifi c context. Due to the peculiarities of its 
own nature, theatrical or cinematographic art operates not only with language and 
not only with signs of objects or objects-signs, but also with objects themselves 
in their denotative meaning of real objects of reality, directly introduced into the 
stage or frame. Some of these objects have an additional «non-utilitarian» denota-
tions of folded moral violation, which in the dramatic text are actualized by means 
of metonymy, replacing the utilitarian meaning of the object. Objects-metonymy 
with additional non-utilitarian folded meaning is the basis for the development of 
the plot while it makes implicit meaning explicit. Metonymy appears not just as a 
method of linguistic economy. Іt shows the ability of the meaning to «save» itself 
in man-made objects and as a kind of semantic blocks to get on stage or on the 
screen. Th e article reveals objects with implicit moral destructions, which have 
not previously been into the point of theatrical and literary knowledge and dem-
onstrated its function in the development of the syntagmatic axis of the work of 
art. Metonymic deployment occurs syntagmatically. However, due to its dynamic 
nature, it is not just deploys by combining elements of «syntagmatic axis». It de-
ploys and holds the axis itself.

Conclusions. Th e practice of dramatic works proves the existence of met-
onymic objects with implicit additional non-utilitarian meanings, which as such 
exist in social reality. Once in the artistic text, these objects perform a specifi c syn-
tagmatic function. Th ey hold and deploy the syntagmatic axis. Th is is due to the 
functional ability of the objects of metonymy to bring out the folded moral viola-
tions by unfolding the meaning hidden in the «non-utilitarian» denotation. Th is 
process generates a deep dynamic of the text, which creates an additional context 
that deepens and enriches the understanding of the work of arts. 

Keywords: metonymy, object-metonymy, syntagmatic axis, recontextualiza-
tion, plot.

Стаття надійшла до редакції 01.03.2021.
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ПЕРФОРМАТИВНІ ТА СЦЕНІЧНІ МИСТЕЦТВА
У СИСТЕМІ КУЛЬТУРНИХ І КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ УКРАЇНИ
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кандидат мистецтвознавства,

провідний науковий співробітник, куратор Форуму
«Креативні індустрії. Українська модель»,
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 Володимирська, 23-В, Київ, Україна, 01034
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Актуальність теми кореляції культурних і креативних індустрій України з єв-
ропейською й світовою практикою зберігатиметься доволі тривалий період. При-
чин цьому немало. Вочевидь, в основі такого природного процесу – накопичення 
розбіжностей у трактуваннях тих чи інших понять, термінології, означень над-
звичайно різних культурних явищ – лежить непроста природа самих креативних 
і культурних індустрій (ККІ). На сьогодні вона має свої особливості не тільки в 
різних теоретичних системах, методологічних підходах, наближеності (віддале-
ності) від виробничих і бізнес-процесів, але й у повсякденній культурній практиці 
кожної окремої країни. Формування власного «профілю» культурних і креативних 
індустрій країни, кожного регіону, культурного феномену зумовлене багатьма фун-
даментальними факторами. Серед них тягла, багатовікова культурна традиція, що 
формує ментальні підвалини й водночас готує підґрунтя для сучасних і майбутніх 
тектонічних культурних зсувів. Водночас надвелика кількість повсякденних ви-
кликів пов’язана з реальними творчими долями, активними творцями культурних 
цінностей. Розмаїття методів ККІ породжене особливими локальними соціально-
культурними ситуаціями, необхідністю «тут і тепер» вирішувати нагальні потреби 
митців, формувати сталі екосистеми їхньої підтримки та розвитку. З іншого боку, 
не менш нагальним є завдання ККІ постійно розширювати практики занурення 
культурних процесів у повсякденне життя соціуму, спільного й автономного дер-
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жавного й приватного способів співіснування. Цей надскладний комплекс про-
блем і диктує непрості алгоритми досліджень ККІ.

Ключові слова: перформативні мистецтва, креативні індустрії, культурні індустрії.

1. Перформативні й сценічні мистецтва у законодавчих системах.
Визначення «пеформативні та сценічні мистецтва» у законодавчому 

полі України «де-юре» – не існує. «Де-факто» цією термінологією послу-
говується креатура УКФ з м’якої подачі європейських менторів. Вочевидь, 
бачення цього поняття у законодавців та кураторів культури мають деякі 
розбіжності. 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про культуру»» 
подає визначення поняття креативних індустрій як видів економічної ді-
яльності, «метою яких є створення доданої вартості і робочих місць через 
культурне (мистецьке) та/або креативне вираження, а їхні продукти і по-
слуги є результатом індивідуальної творчості». Одразу варто звернути увагу 
на те, що у вітчизняному законодавстві закріпленими є, власне, «креативні 
індустрії», що деяким чином відрізняє підхід від більш розповсюдженого 
світового за формулою про «культурні та креативні індустрії». А втім, роз-
біжності важливі.

Поняття природної доданої вартості й економічне поняття доданої вар-
тості теж дещо відрізняються. Фахівці пропонують розглядати як абсолют-
ну, так і відносну додану вартість. Яка ж із них належить сфері креативних 
індустрій?

Інша важлива складова поняття – створення робочих місць. Очевидно, 
робочі місця утворюються за економічними законами країни, суголосно 
яким у нашій ситуації їхні джерела продукування розподіляються на «само-
зайнятих» та МСП. Великий бізнес має своє бачення й принципи роботи з 
креативним сектором.

Рухаючись вглиб проблематики, законодавці визнали за доцільне зро-
бити одразу наступний крок – визначити сфери діяльності креативних 
індустрій. І тут виникає нагода «знайти» серед них принаймні «сценічні 
мистецтва».

Так у переліку КВЕДів бачимо наступні:
90.01 Театральна та концертна діяльність;
90.02 Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність тощо.
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Клас «театральна та концертна діяльність» (90.01) у сфері креативних ін-
дустрій України містить у собі:

 постановку театральних вистав, концертів і оперних або балетних 
спектаклів, танцювальних та інших сценічних виступів;

 діяльність груп, цирків або труп, оркестрів і ансамблів;
 діяльність самостійних артистів, як-от актори, танцюристи, музи-

канти, лектори або оратори.
Видається важливим в обраному контексті відчути різницю між «ви-

ставою», «спектаклем» і «сценічним виступом». Особливо важливо це для 
практиків сценічного й перформативного мистецтва. Так, визначення тер-
міну «вистава» звучить як «публічне виконання театральної постановки» 
(Закон України Про театри і театральну справу). Пошук визначення поняття 
«сценічний виступ» і «спектакль» у законодавчих документах виявився до-
волі проблематичним, натомість теоретичними питаннями «сценічного ви-
ступу» опікувалися, зокрема, дослідники виконавської майстерності (Єре-
менко, 2019). 

Фактом лишається те, що сучасні лектори й оратори (у тому числі й коу-
чі, й бізнес-тренери тощо) й справді можуть іноді бути прирівняні до кате-
горії «самостійних артистів».

До класу «Діяльність щодо підтримання театральних і концертних захо-
дів» (90.02) законодавчо включено «діяльність із технічної підтримки живих 
театральних вистав, концертів, опери, танців або інших сценічних виступів:

 діяльність режисерів, продюсерів, художників-оформлювачів і де-
кораторів сцени, інженерів з освітлювання тощо.

Цей клас також передбачає:
 діяльність продюсерів або підприємців у сфері мистецтва з визна-

ченими приміщеннями або без них» (Про затвердження видів економічної 
діяльності, які належать до креативних індустрій, 2019).

Як бачимо, поняття «перформативність», як і раніше, не фігурує у за-
конодавчому полі. Натомість діяльність продюсерів і режисерів прирівняні 
одна до одної й розміщені поруч із діяльністю декораторів сцени, художни-
ками-оформлювачами й інженерами з освітлювання.

Більш ширшою є класифікація розділу «Індивідуальна мистецька діяль-
ність» (90.03), що включає:

  «діяльність незалежних митців, таких як скульптори, художники, 
мультиплікатори, гравери, офортисти тощо;
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 діяльність індивідуальних письменників, у т.ч. таких жанрів, як 
фантастика, технічна література тощо;

 діяльність незалежних журналістів;
 реставрацію творів мистецтва, таких як картини тощо.
Цей клас також включає:
 виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу, 

які мають художнє, історичне, етнографічне значення;
 створення копій з полотен професійними художниками;
 написання сценаріїв кінофільмів» (Про затвердження видів еконо-

мічної діяльності, які належать до креативних індустрій, 2019).
Як і раніше, лишається відкритим питання законодавчої підтримки ви-

ходу сценічного й перформативного мистецтва в он-лайн. Спеціалісти вва-
жають за можливе вираховувати внесок креативних індустрій у ВВП країни, 
відсоток зайнятих у цій сфері, кількість підприємств, їх оборот тощо (Ко-
валенко-Хурсіна, 2019). Але поки що у повному обсязі це видається про-
блематичним. Свідченням того, що законотворчий процес навколо питань 
культури й культурного розвитку країни триває й триватиме надалі є роз-
гляд нового Проєкту «Закону про внесення змін до Закону України «Про 
культуру» щодо загальних засад надання населенню культурних послуг». 
Його внесла на розгляд Верховної Ради голова прес-офісу партії «Слуга на-
роду», експерт з комунікацій та медіаконсалтингу.

2. Перформативні й сценічні мистецтва у виконавчих системах.
Дотримуючись заявлених позицій, УКФ зупинився на восьми секторах 

культури, які зголосився фінансувати з бюджету країни. Серед них «візуаль-
не мистецтво, аудіальне, аудіовізуальне, мода й дизайн, література й видав-
нича справа, культурна спадщина, культурні й креативні індустрії та, влас-
не, перформативне і сценічне мистецтво. У складі останнього були заявлені 
такі види мистецтв як театр (опера й мюзикл включно), цирк, балет, танець, 
перформанс і геппенінг. Але класифікація, запропонована УКФ, імовірніше 
є рамковою і передбачає, що будь-який проєкт у межах performing arts, про-
писаний відповідно до вимог УКФ і вчасно поданий на розгляд, міг отрима-
ти фінансування від держави» – зазначає фахівець (Головненко, 2019). Утім, 
протиріччя закладене й тут. 

Відповідно до схеми розподілу культурних і креативних індустрій, про-
понованої європейським ресурсом Креативна Європа в Україні, до складу 



109

ТЕОРІЯ

перших входять сценічне мистецтво, аудіовізуальне мистецтво, аудіальне 
мистецтво, література та видавнича справа, мода, дизайн, перформативне 
мистецтво. До складу другого (креативних індустрій), відповідно, – фести-
валі й заходи, інновації, креативне підприємництво (Конкурс Проєкти між-
народної співпраці, 2019).

Отже, перформативні і сценічні мистецтва є складовою культурних інду-
стрій, або індустрій першого кола – таких, що створюють культурний про-
дукт на основі традиційних видів мистецтв і мистецьких активностей. 

До переліку «гравців» сфери перформативних і сценічних мистецтв, 
об’єднаних в одну групу, входять такі різні за можливостями, обсягами ви-
трат, оборотами оператори, як громадські організації (ГО), товариства з об-
меженою відповідальністю (ТОВ), фізичні особи-підприємці (ФОП), благо-
дійні організації, комунальні, державні організації, органи місцевого само-
врядування, творчі спілки, спілки об’єднань громадян тощо. Це не може не 
впливати на необхідність розвитку більш тонкого інструментарію розподілу 
державних коштів. 

Відповідний аналіз розподілу грантової допомоги від УКФ за 2018-рік 
показав такі результати:

«За класифікацією конференції ООН з торгівлі й розвитку (ЮНКТАД), 
до культурних і креативних індустрій належать: традиційна культура (ре-
месла, народне мистецтво, фестивалі), культурні пам’ятки (музеї, виставки, 
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бібліотеки, археологічні локації), аудіовізуальні медіа (кіно, ТБ, радіо), циф-
рові медіа (відеоігри, програмне забезпечення і т. п.), сценічне й образотвор-
че мистецтва. У Великій Британії, що має чи не найбільший з-поміж країн 
світу досвід розвитку креативної економіки, цю галузь формують 13 секто-
рів: реклама; ринок сучасного мистецтва й антикваріату; ремесла; дизайн; 
мода; кіно й відео; інтерактивне дозвілля та програмне забезпечення; му-
зика; перформативні мистецтва; видавнича справа; програмне забезпечен-
ня та комп’ютерні послуги; ТБ і радіомовлення. Водночас у Польщі галузь 
культурних і креативних індустрій умовно поділена на 15 секторів: рекламу, 
архітектуру, мистецтво, ремесла, дизайн, моду, кіно/відео, видавничу спра-
ву, наукові дослідження й технології, програмне забезпечення, ігри (цифрові 
інтерактивні), ТБ/радіо, комп’ютерні ігри.

В Україні, згідно із законодавством, до культурних і креативних інду-
стрій відносять художні промисли, візуальні мистецтва, сценічні мистецтва, 
літературу, ЗМІ, аудіовізуальне мистецтво, дизайн і моду, архітектуру й ур-
баністику, рекламу, музейну справу, комп’ютерне програмування, консуль-
тування з питань інформатизації та навіть дослідження й експерименталь-
ні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук. Тож варто зауважити, 
що культурний продукт, створений за підтримки Українського культурного 
фонду представниками сектору культурних і креативних індустрій, не відо-
бражає усієї потенціальної різноманітності» (Чорна, 2019).

Європейські дослідники також звертають увагу на природні складнощі 
розвитку ККІ. Зокрема, «П’єр Луїджі Сакко нагадує про необхідність при-
діляти належну увагу нематеріальним результатам діяльності сектору куль-
тури: добробуту, сталому розвитку, інноваціям, місцевій самобутності та 
соціальній єдності. Однак традиційний сектор культури часто опирається 
цій зміні способу мислення. Навіть для багатьох підприємців і компаній сек-
тору, для яких вигода є однією з умов та цілей (наприклад, для музики, ауді-
овізуальної реклами, медіа та ЗМІ, ІТ, дизайну й архітектури), ККІ й надалі є 
поняттям з «дивними» цілями і завданнями, які вони не поділяють і до якого 
вони не бачать сенсу належати» (Сакко, 2011).

Утім, також важливо зауважити: у вітчизняний перелік видів еконо-
мічної діяльності, які належать до креативних індустрій, не ввійшов Клас 
74.90, до якого належить «Інша професійна, наукова та технічна діяльність, 
н.в.і.у.», який, окрім інших, містить у собі «діяльність агентів і агентств від 
імені фізичних осіб, що зазвичай беруть пайову участь у створенні продукту 
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кіноіндустрії, театральних постановках, або в іншому розважальному бізне-
сі та спортивних заходах або виданні книг, ігор, творів мистецтва та фото-
графії разом із видавцями, продюсерами тощо» (Про затвердження видів 
економічної діяльності). Тобто, по суті, – базові гравці сектору. Адже вво-
дити результати діяльності сфери культури до ВВП у переважній більшості 
випадків мають саме продюсери, агенти, агентства etc. 

Отже, підсумовуючи сказане, очевидною потребою лишається всебічне 
вивчення всіх секторів культурних і креативних індустрій України з метою 
систематизації їхнього розвитку з використанням досвіду європейських і сві-
тових ККІ. Також лишається актуальною стратегія узгодження законодавчих 
ініціатив із кураторством сектору культури, розбудови дружньої екосистеми 
для культурних і креативних індустрій у кожному регіоні країни.
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PERFORMING AND STAGE ARTS
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AND CREATIVE INDUSTRIES OF UKRAINE

Olena Kovalenko (Khursina),
PhD, leading researcher, the curator of the Forum

«Creative Industries. Th e Ukrainian Model»,
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Th e urgency of this topic lies in the urgent need to structure the cultural and 
creative industries of Ukraine in accordance with European and world standards 
on the one hand. And with the peculiarities of local culture – on the other. Th e 
subject of this study is the performing and performing arts in the system of cre-
ative industries of the country. Th e main task is to focus researchers’ attention on 
fi nding a niche for the performing and performing arts that would be equally in 
tune at the legislative and executive levels.

To date, this balance, unfortunately, has not been achieved. Th eoretical vague-
ness, vagueness of terminological apparatus, uncertainty of concepts are char-
acteristic of the Ukrainian cultural situation, but similar problems exist in the 
world cultural industry. Th e need to fi nd the right solutions is growing every day. 
Cultural researchers should play an important role in the process of stabilization, 
formation of sustainability of cultural development, and fi nding fair interactions 
between the state and cultural sectors. But for this, precise social tools must be 
developed, extensive opinion polls must be conducted, the causes of the imbalance 
must be analyzed, and ways out of the contradictions must be worked out.

Th is paper analyzes the defi nitions of performing and stage arts and creative 
industries in the legislative fi eld of Ukraine. Also found diff erences in legal inter-
pretations with an understanding of the problem by cultural curators who work 
directly with the sector of creative and cultural industries, are engaged in the al-
location of grants for the development of the industry from the state budget.

Keywords: performing arts, creative industries, cultural industries.
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Сцени насильства набувають дедалі більшої популярності й розповсюдження в мисте-
цтві. Відповідно розвивається й теоретична база вивчення насильства. У статті запропоно-
вано теорію вайоленсології, науки про природу, причини й види насильства, і застосовано 
її методологію як мистецький аналіз: було розглянуто п’єсу «Вой немой волчицы, або Кіт 
Шрьодингера» Оксани Танюк, яку поставив режисер Володимир Завальнюк як моновиставу, 
й у якій зіграла акторка Ганна Яремчук. Вдалося з’ясувати, що насильство в цій виставі іма-
нентне та виконує функцію реверсивного моралізаторства шляхом своєрідної шокотерапії.

Ключові слова: сучасна драматургія, вайоленсологія, віоленсологія, віоленсизм, насиль-
ство, некрофілія, біофілія, перфоманс, аналіз

Актуальність теми дослідження. Вайоленсологія – це нова наука про природу, 
причини й види насильства, методологія якої може бути ефективно застосована 
для аналізу мистецьких творів. Естетика насильства присутня в мистецтві певно 
від початку його створення. Але сьогодні сцени насильства в творах різних ви-
дів мистецтв набувають особливого розповсюдження й популярності. Відповід-
но методологія аналізу насильства активно набирає обертів у світі. Тож варто не 
оминути її, а застосувати й в українському контексті. Наприклад, для аналізу п’єси 
«Вой немой волчицы, або Кіт Шрьодингера» Оксани Танюк, яку поставив режисер 
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Володимир Завальнюк як моновиставу, і в якій зіграла акторка Ганна Яремчук. За-
пропонований мистецький об’єкт насичений сценами насильства, тож викорис-
тання такої методології видається цілком логічним, оскільки дозволить з’ясувати 
певні домінанти твору й краще зрозуміти авторські інтенції.

Мета дослідження. Застосувати методологію вайоленсології для мистецького 
аналізу в контексті сучасної української драматургії. Наукова новизна роботи по-
лягає в тому, що це буде перше подібне дослідження у вітчизняному літературоз-
навстві.

Методи дослідження. Психоаналіз Еріха Фромма як філософська концепція 
ставлення до життя та смерті.

Виклад основного матеріалу. Вайоленсологія – наука про насильство й агре-
сію, види насильства. З’ясування походження, причин, ознак і маркерів насиль-
ства, а також ступеню його впливу на людину та спільноту є основним завданням 
вайоленсології.

Як окрема галузь, вайоленсологія (або віоленсологія чи віоленсизм) сформу-
валася відносно недавно – в середині ХХ сторіччя. Найпомітнішим вайоленсоло-
гом став Еріх Фромм («Мати чи бути», «Душа людини»). У своїх працях він дуже 
часто використовує твори художньої літератури й мистецтва. Адже конфлікт – це 
основа більшості сюжетних текстів, і часто він набуває драматичних або трагічних 
виявів, оскільки життю людини може загрожувати каліцтво, спричинені ними ду-
шевні травми, депресія, навіть смерть.

Не всі люди здатні до насильства, так само, як деякі не можуть його не чинити. 
Це залежить від внутрішнього балансу чи дисбалансу людини в парадигмі «не-
крофілія – біофілія».

Некрофілія – це любов до смерті, любов до мертвого або неживого. Некрофіль-
не орієнтування має свої причини, передумови, маркери й особливості. Некрофіл 
відчуває інтерес до всього не-живого, мертвого, бадьоро говорить про смерть, по-
ховання, хвороби, кладовища тощо. Некрофіл живе тільки минулим, хаотичність 
і неконтрольованість життя викликає у нього глибокий страх. Для некрофілів 
характерна установка на силу. «To defi ne force – it is that x that turns anybody, that 
is subjected to it, into a thing. Exercised to the limit, it turns man into a thing in the 
most literal sense: it makes a corpse out of him» (Сила – це той «ікс», що перетворює 
будь-кого, хто піддався їй, на річ. А в найсильнішому прояві, це те, що перетворює 
людину на річ у найбільш буквальному сенсі: робить з неї труп), – так писала Сі-
мона Вейл, французька філософиня й феміністка (Weil, 2003, Th e Iliad, or the Poem 
of Force, p.2). Той, хто любить мертве, невідворотно любить і силу. Для такої люди-
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ни найбільшим людським досягненням є не створення, а знищення. Застосування 
сили для некрофіла не є чимось йому нав’язаним ззовні, збігом обставин тощо 
– це просто його спосіб життя. Тож у некрофілів є одна найважливіша свідома чи 
несвідома полярна класифікація всіх людей: могутні та позбавлені влади, тобто 
вбивці та вбиті. Вони закохані в тих, хто вбиває, і зневажають тих, кого вбивають.

Також некрофілів приваблює все неживе, тобто неорганічне. Некрофіли навіть 
живе тяжіють сприймати неживим. Усі життєві процеси, відчуття, емоції, почут-
тя й думки перетворюють на речі. Важливим є тільки спогад про пережите, а не 
мить переживання. Часто некрофіли ставляться також до інших людей або тва-
рин, як до речей, – наприклад, байдуже чи зневажливо. Некрофіл сприймає живе 
або вступає в будь-які стосунки з живим тільки тоді, коли відчуває, що контролює 
це живе. Якщо ж ні, ця загроза контролю над живим сприймається некрофілом 
як загроза безпосередньо особиста. Враховуючи це, можемо виділити ще одну не-
крофільну рису, – ірраціональність, особливо в парадигмі «живе-неживе-мертве». 
Тож некрофіл радше пожертвує/втратить щось нематеріальне, навіть життя, ніж 
своє володіння, майно тощо, не дивлячись на те, що зі втратою життя він автома-
тично припинить існувати як володар чи власник.

Ще одна риса некрофільності – патологічне прагнення безпеки. Адже життя 
ніколи не може бути визначеним, його неможливо повністю передбачати, контр-
олювати. Аби контролювати життя, його потрібно позбавити хаотичності, сумбу-
ру й випадковості. Але це неможливо. Єдиний шлях – перетворити живе в мертве, 
адже смерть – це єдине статичне й визначене в житті.

Поняття біофілії у свою чергу – це любов до життя і всього живого. Первинно 
біофільне орієнтування більш потужне, тому що воно іманентне й інстинктивне. 
Біофілія теж має свої особливості й маркери.

Біофіл завжди зацікавлений, постійно в русі й у змінах, адже він усвідомлює та 
приймає хаотичну мінливість життя. Йому легше створити щось нове, ніж збері-
гати старе, не тільки в матеріальному сенсі, а й духовному й емоційному: нові вра-
ження й емоції поспішає переживати набагато охочіше, ніж повертатися до спо-
гадів. Заради цілей і розвитку може навіть нехтувати відчуттям порядку й безпеки.

Добро – це все, що сприяє життю, зло – все, що пригнічує життя. Або «добро – 
це глибока повага до життя» як писав німецько-французький натурфілософ Аль-
берт Швейцер (Швейцер, 1973, с.51).

Дуже важливою передумовою для розвитку біофілії є свобода. Адже вона пе-
редбачає активність і повне усвідомлення відповідальності, що відкидає патерн 
рабства, людини як речі чи об’єкта для досягнення кимось своїх цілей. Тобто лю-
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дина – жива, а живе повинно реалізовувати свою потенцію до росту, розвитку й 
інтеграції. Це пояснює і біофільне тяжіння до справедливості.

28 лютого 2021 року в Центрі Леся Курбаса відбулася прем’єра вистави театру 
«Перетворення» «Вой немой волчицы, або Кіт Шрьодингера» за п’єсою Оксани Та-
нюк, що була оформлена режисером Володимиром Завальнюком як моновистава, 
де всіх персонажів зіграла одна акторка Ганна Яремчук. Пропонуємо застосувати 
викладену теорію для аналізу цієї п’єси, адже вона насичена сценами насильства.

Попри те, що в самому драматичному тексті авторка виділяє три ролі: дві жі-
ночі й одну чоловічу, можемо стверджувати, що насправді персонажів набагато 
більше. Адже майже всі репліки прописані без уточнення мовця, тобто просто по-
током. Це різні розірвані, на перший погляд, не завжди пов’язані фрази, експре-
сивні вигуки, невеликі монологи, уривки пісень, молитви, які разом створюють 
особливу дивну цілісність. Варто підкреслити також те, що деякі репліки звучать 
українською мовою, а деякі російською. Тож перед нами не просто різні персонажі, 
що втілюють окремий зріз суспільства, а справжня картина світу. Тому рішення 
створити саме моноп’єсу здається дуже вдалим, адже, з одного боку, те, що всіх 
персонажів грає одна й та сама акторка, слугує певним клеєм, додатковим засобом, 
що поєднує ці абсолютно різні, часто полярні думки, досягається ефект цілісності, 
монолітності цього внутрішнього світу спектаклю, а з іншого – це можна тракту-
вати як провокацію шизофренічного дискурсу і явища мовної шизофренії.

У цьому контексті варто зазначити філігранну гру Ганни Яремчук. Її акторське 
завдання було надскладним не просто тому, що їй довелося грати різних персо-
нажів, які мають різну психологію й говорять різними мовами, а й тому, що між 
ними необхідно було миттєво переключатися, інколи дуже часто і швидко. І кож-
ного разу, коли мовець змінювався, це було очевидно, – акторка підкреслювала це 
максимально точно: інтонаціями, темпом і динамікою мови, рухами тіла, мімічно. 
На сцені це було схоже на дефективний частотний радіоприймач, який іскрився й 
видавав випадкові звуки, ловив рендомні розмови людей, які справді перебувають 
на різних хвилях цього великого українського радіо. Це як пустий аватар, у який 
потрапляють різні особистості. Особливо цікавим таке порівняння є тому, що од-
ним з образів був такий собі автоматон, що з’явився у спектаклі кілька разів. Він 
глючив і підвисав, повторюючи одні й ті самі роботичні дерев’яні рухи й звуки, на 
яких заїдало фразу.

Серед усього потоку реплік можна все ж таки виділити дві основні суб’єктності, 
двох умовних андер-персонажів – чоловіка та жінку, які перебувають у токсичних 
деструктивних залежних стосунках. Вони постають перед глядачем абсолютно по-
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лярними. Чоловік проявляє себе агресивно й деспотично, попри кордони, волю та 
суб’єктність жінки, яка на противагу постає віктимною і пригніченою. Вони на-
віть говорять різними мовами: вона – українською, він – російською. Зважаючи на 
присвяту цього драматичного тексту – «присвячується Духу Майдана» – можемо 
стверджувати, що йдеться про російсько-українську війну. Тобто перед нами спро-
ба концептуалізувати й художньо оформити цю трагедію, адже тільки рефлексу-
ючи можливо осмислити те, що стало колективною травмою, – через мистецтво; 
інакше – людина психологічно закривається і сприймає такі контексти відчужено.

Згаданий андер-персонаж чоловіка нерозривно супроводжується в тексті з на-
сильством. Навіть його дитячі спогади, які категоріально мали би бути світлими й 
добрими, насправді постають гротескними і страшними.

«У нас в детстве жил олененок
Отец принес его с охоты
Мы все ухаживали за ним
У него были влажные
Очень выразительные 
глазища
И такие тонкие ножки
хрупкие как спички
казалось
Сейчас сломаются
Казалось
он хрустальный
большим искушением
было
не
Переломить их
Как прутики».
Такий наратив можна трактувати як схильність до компенсаторного насиль-

ства. Це особливий вид патологічного насильства, суть якого у компенсації влас-
ної неспроможності, заміні продуктивної діяльності деструктивною. Людина, яка 
не може створювати, хоче знищувати. Ключовим поняттям тут є імпотентність, 
адже одна з найосновніших потреб людини – відчуття власної продуктивності, 
відповідно людина не може жити з відчуттям власної пасивності. Це змушує людей 
перетворювати й змінювати світ, а не тільки самим ставати перетвореними й змі-
неними. Здатність певним чином застосовувати свої сили та здібності називається 
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потенцією. Якщо людина не в змозі діяти через відчуття страху, слабкості, неком-
петентності чи чогось іще, якщо вона імпотентна, то страждає. Це страждання від 
імпотенції призводить до знищення внутрішньої рівноваги, після чого людина не 
може прийняти свою безпорадність без намагання відновити свою здатність до дії. 
Може бути два результати. Або людина підкорює себе певній особистості чи сус-
пільній групі, що має владу, й ідентифікує себе з нею. Унаслідок такої символічної 
причетності до іншого життя людина переживає ілюзію самостійної дії, хоча на-
справді це просто самопідкорення. Або людина втілює свою здатність знищувати. 
У такий спосіб вона мститься життю за те, що воно нібито її обділило. Сімона Вейл 
(Simone Weil) писала про це так: «All sins are attempts to fi ll voids» (Усі гріхи – це 
лише спроба заповнити порожнечу) (Weil, 2003, Gravity and Grace, p. 24).

Найцікавішою й найжорстокішою сценою була інтерперсональна комунікація 
між цими чоловіком і жінкою.

«У наших детей обязательно
Будет олень
Бемби
- не буде
- Бемби не будет?
- від насилля не може бути дітей
- Еще как может
- Мої сини не народжуватимуться від насилля»
Ми бачимо, як персонаж-чоловік повністю нехтує почуттями й узагалі 

суб’єктністю жінки, не сприймає її як особистість. Очевидно, тут ідеться вже про 
наступний патологічний вид насильства – садизм, бажання повністю й абсолютно 
взяти живу істоту, людину чи тварину, під свій контроль. Мова не просто про фізичне 
насилля, а про повне підкорення, перетворення на безпорадний об’єкт, з яким можна 
робити все, що завгодно, стати богом. Приниження й знущання – лише засоби досяг-
нення повного підкорення. Найрадикальніша мета – змусити об’єкт страждати без 
можливості захиститися. Тобто суть садизму в перетворенні людини на річ, живого 
на неживе, адже внаслідок повного підкорення людина втрачає свободу.

«… обязательно
У наших детей
будет
Олень…»
У фіналі твору ми розуміємо, що персонажка-жінка завагітніла, а незабаром і 

народила. Тобто страшний «план» агресора втілився. Цей момент можна вважати 
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кульмінацією як композиційно, так і в оптиці вайоленсології: мало того, що жінку 
зґвалтували, її ще й змусили народити цю небажану дитину.

Важливо згадати також деякі репліки інших персонажів з цього приводу:
« - мене викрали, він не мій…
- Не твой – кто? Друг? Муж? Сосед? Враг?
Да и где ж его взять? Своего-то?
(...)
Сама виновата
Зачем попалась?
Или может ты 
Хотела попасть в эту историю?
В историю
С нами ведь никогда
Не происходит того
Чего мы не желаем втайне
Не знаю, зачем тебе это нужно?
Себя спроси
Может, хотела почувствовать
Каково это быть жертвой
(...)
- я, здається, вагітна…
- а я говорила…надо было поосторожней
 как там – у вашего поэта – «отож, не треба ворога любить…»
Тобто цю типову, на жаль, модель токсичних аб’юзивних стосунків виправ-

довують і нормалізують. Ба більше, в усіх проблемах звинувачують жінку, а не 
маскулінного тирана-насильника. Популярне словосполучення «сама виновата» – 
перший маркер махрового віктімблеймінгу. Зважаючи на це, можемо стверджува-
ти, що мовці наведених цитат теж є явними некрофілами, адже їх сліпо захоплює 
будь-який прояв насильства, вони симпатизують кривднику, тому що хочуть іден-
тифікувати себе з ним. Мова сили – найвиразніша й найзрозуміліша для них.

Що стосується персонажа жінки, можемо сказати, що вона пригнічена, але 
при цьому не покірна, до останнього чинить супротив, як може. Але їй бракує 
сил. Ця боротьба за власну волю, тіло, суб’єктність і, зрештою, життя свідчить 
про її вітальність і потяг до свободи. Вона чи не єдина постає перед нами як від-
чайдушна біофілка. Чим закінчилася її трансформація, чи вдалося йому її зла-
мати, створити з людини рабиню, з живого мертве, сказати важко. Припустимо, 
що не вдалося, адже фіналізується текст молитвою.
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Розкриваючи алюзію, можемо припустити, що це демонстрація розвитку ро-
сійської агресії, розгортання війни проти України й насильницьке захоплення 
територій. Представлення етапності від толерування й навіть запрошення ворога 
(«проходите, проходите, обувь можно не снимать. У меня тут кошки… Вот та-
кие апартаменты. А вы надолго?») до трагедії справжньої війни.

Ураховуючи проблематику й уже згадані особливості ваойленсологічної кате-
горії інтеграції в тексті, можемо виділити ще одну важливу концепцію – особистих 
кордонів. Доречним, на нашу думку, тут було б проведення паралелей із проєк-
том «Ритм 0», масштабним перформансом всесвітньо відомої сербської мисткині 
Марини Абрамович, що відбувся в 1974 році в Неаполі. У просторі галереї стояв 
стіл, на якому лежали 72 різних предмети (троянда, ножиці, парфуми, помада, по-
лароїд, молоток, дзеркало, ніж, пістолет, куля, мотузки, ланцюги, сіль, мед, пляшка 
вина, бокал, сокира, книжка, голка, дзвіночок і багато інших). Навпроти стола сто-
яла сама Марина Абрамович, на якій висіла табличка з написом:

Інструкції:
72 об’єкти на столі можуть використовувати щодо мене як завгодно.
Перформанс:
Я – об’єкт.
Упродовж цього часу я беру на себе повну відповідальність.
Тривалість: 6 годин (20:00 – 2:00)
Перші три години, за спогадами перформерки, нічого особливого не відбува-

лося. Іноді хтось давав їй троянду, одягав щось або цілував її. Але потім авдиторія 
поступово активізувалася. Один чоловік взяв ножиці й розрізав сорочку на тілі 
Абрамович, залишивши її напівоголеною. Люди почали саджати або класти мист-
киню у різні пози, писати на її тілі помадою, фотографувати. Акціоністка взагалі 
не реагувала на маніпуляції відвідувачів, її завданням було перетворитися на живу 
іграшку, на ляльку. Жінка не рухалася, не дивилася в очі, не пручалася.

Ув останню годину перформансу ситуація погіршилася. У тіло художниці 
встромляли булавки, на голову повільно вилили склянку води, хтось зробив по-
різ ножем на шиї та злизав кров. Ще один чоловік узяв пістолет, зарядив його, 
вклав до рук Марини та приклав до шиї перформерки. Серед учасників почала-
ся бійка, зброю забрали.

Коли минуло шість годин, працівник галереї повідомив про це Абрамович, 
як і було сплановано. І раптом вона «ожила»: підвелася, нарешті, подивилася 
прямо на авдиторію, почала рухатися. Як тільки перформерка перестала «бути 
об’єктом», усі учасники злякалися й утекли з галереї.
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В інтерв’ю для Th e Guardian акціоністка згадувала про це так: «I still have the 
scars of the cuts. It was a little crazy. I realised then that the public can kill you. If you 
give them total freedom, they will become frenzied enough to kill you» (У мене досі 
лишилися шрами від порізів. Це було дещо божевільно. Тоді я зрозуміла, що пу-
бліка здатна тебе вбити. Якщо ти даси їм повну свободу, вони стануть достатньо 
скаженими, аби вбити тебе) (O’Hagan, 2010).

У цьому контексті пропоную інтерпретувати цей перфоманс як демонстра-
цію відсутності розуміння людьми власних сталих етичних рамок і чужих осо-
бистих кордонів. Якщо чітко не окреслити межу й постійно не нагадувати про 
неї вже окреслену, то її просто немає або вона зникає.

«Это ведь и их страна
тоже
И некоторые ее даже любят
- по-своєму…
- естественно, не по-твоему
По-твоему 
Может быть
Только в твоем сне
- так, не по-моєму… толерантність – одна з форм лагідного насилля
Над собою…
(...)
великий Путь
спокоен и дальновиден…
говаривал учитель
полюбить насилие
пренебречь им
родив любовь?»
Відбувається гра із категорією любові й толерантності. Авторка натякає, що 

толерувати насильство неможливо, що це вже не толерантність, а легковаж-
ність, навіть неадекватність. А категорії кохання й насильства не просто не су-
місні, а протилежні.

У п’єсі проблема порушення кордонів оприявлена на кількох рівнях. По-
перше, на буквальному, неодноразово порушені особисті кордони персонаж-
ки-жінки, по-друге, розмиті лінгвістичні й культурні кордони, як уже згаду-
валося, авторка провокує дискурс мовної шизофренії, тобто змішування двох 
мов – української та російської, – що призводить до витіснення однієї з них, і, 
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по-третє, на концептуальному рівні, йдеться про порушення державних кор-
донів України.

Що стосується сценографії, вона була вкрай аскетичною, режисерські рі-
шення були на користь мінімалізму. У виставі майже не було музичного супро-
воду й звукових ефектів, декорації були взагалі відсутні. З обіймів цілковитої 
темряви сцени акторку вихоплював лише великий білий промінь прожектора, 
тож вона більшість часу проводила в цьому круглому лайтспоті. Очевидно, все 
було створено у такий спосіб, аби глядача нічого не відволікало від блискучої 
гри та феєричних перетворень.

Висновки. Підсумовуючи, можемо стверджувати, що вайоленсологічний 
підхід можливо застосувати для аналізу сучасної драматургії. Головною пробле-
мою тексту є конфлікт кохання та насильства, яким у різних формах сповнений 
твір. Завдяки аналізу ми розуміємо, що перед нами постає химерний і водночас 
сюрреальний світ болю й несправедливості, в якому більшість персонажів не-
крофільні та жорстокі. Насильство в цій виставі іманентне й виконує функцію 
реверсивного моралізаторства шляхом своєрідної шокотерапії.
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VIOLENSOLOGICAL ASPECT OF THE PLAY «THE HOWL 
OF THE MUTE SHE-WOLF OR SCHRÖDINGER’S CAT» 

BY OKSANA TANYUK AND ITS STAGE INTERPRETATION

Yegor Semenyiuk,
 the Graduate of the master’s program

«Literary and Artistic Analytics and Western European Language»
Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Kyiv, Ukraine

Scenes of violence are gaining more and more popularity and distribution in art, so 
the theoretical basis for the study of violence is consistently developed, which dictates the 
relevance of the research topic. Violensology is a new science about the nature, causes 
and types of violence, the methodology of which can be eff ectively applied to the analysis 
of works of art. Th e aesthetics of violence has been present in art since its inception. Th e 
methodology of analysis of violence is actively gaining momentum in the world. Th ere-
fore, it should not be avoided, but applied in the Ukrainian context as well. For example, 
for the analysis of Oksana Tanyuk’s play «Th e Howl of a Mute She-Wolf, or Schrödinger’s 
Cat», directed by Volodymyr Zavalnyuk as a solo play with actress Hanna Yaremchuk in 
the title role. Th e play is full of scenes of violence, so the use of such a methodology is quite 
logical, as it will clarify certain dominants and better understand the author’s intentions.

Th e aim of the study is to apply the methodology of violence for artistic analysis in the 
context of modern Ukrainian drama. Th e scientifi c novelty of the work is that this will be 
the fi rst such study in our literary criticism.

Th e research method is psychoanalysis by Erich Fromm as a philosophical concept 
of the relationship to life and death.

In summary, it can be argued that the violence approach can be used for the analysis 
of contemporary drama. Th e main problem of the text is the confl ict of love and violence, 
which in various forms fi lls the work. Th rough the analysis, we understand that we are 
faced with a chimeric and at the same time surreal world of pain and injustice in which 
most of the characters are necrophilic and cruel. Violence in this play is immanent and 
performs the function of reverse moralizing through a kind of shock therapy.

Keywords: contemporary drama, violencology, violencology, violencism, violence, 
necrophilia, biophilia, performance, analysis.

Стаття надійшла до редколегії 08.10.2020.



КРИТИКА





127

КРИТИКА

ТАНЕЦЬ МІЖ ЖИТТЯМ І СМЕРТЮ
(рецензія на виставу «Дві кралечки – на північ» за п’єсою

П’єра Нотта «Дві жіночки – на північ», режисер Ірина Волицька)
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вул. Університетська 1, м. Львів, 79000
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Статус пошуково-експериментального театру «У кошику» (Творча май-
стерня «Театр у кошику», м. Львів – сучасний український театр, створений 
в 1997 році режисеркою Іриною Волицькою та актрисою Лідією Данильчук 
як незалежне творче об’єднання. З 2004 року стає творчою майстернею На-
ціонального центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса, сьогодні гро-
мадська організація) настільки закріпився за цим самобутнім творчим колек-
тивом, що став уже його «класикою» жанру. Яка б драматургія не втілювалася 
сценічно Іриною Волицькою (українська побутова драма, світова класика), 
вона апріорі стає новаторством: художньо-естетичного, світоглядного, філо-
софського, методологічного втілення.

 Починаючи з екзистенційної моновистави «Білі мотилі, плетені ланцю-
ги» за новелами Василя Стефаника (1997 р.), космогонічної драми «Украдене 
щастя» за Іваном Франком (за участі львівських акторів В. Губанова та Р. Біля, 
1998 р.), монотрагедії «Річард після Річарда» за В. Шекспіром (художник – Да-
рія Зав’ялова, світло – Євген Копйов, виконавиця – Лідія Данильчук, 2007 р.), 
режисерка незмінно доводить власне вміння «виводити» найбільш «порослі» 
сценічною традицією тексти у царину їх художньо-естетичного першовід-
криття й образної новизни. 

 Феномен такого незамутненого погляду на «порослі бородою» твори 
криється, безсумнівно, у базовій театрознавчій освіті Ірини Волицької (На-
вчалася на театрознавчому факультеті Ленінградського Інституту театру, 



128

КРИТИКА

музики та кінематографії. Тепер – Санкт-Петербурзька Академія театрально-
го мистецтва. Викладач – Наталія Кузякіна), у науковому підході до аналізу 
постановок (Захистила дисертацію на тему «Проблеми формування творчої 
особистості Леся Курбаса» в 1992 році. Наукова співробітниця Інституту на-
родознавства НАН України, де вивчає і розробляє наукові теми, пов’язані з 
історією й теорією театру. Написала монографії: «Театральні елементи в тра-
диційній обрядовості українців Карпат у першій половині ХІХ-поч. XX ст.» 
(1993) та «Театральна юність Леся Курбаса» (1995)). Не можна відкидати тут 
і впливи родинного виховання та пріоритетів (Мати – відома українська по-
етеса, громадська діячка Атена-Святомира Пашко. Вітчим – В’ячеслав Чорно-
віл – український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору 
проти зросійщення  та національної дискримінації українського народу, по-
літичний в’язень СРСР).

 Ці фрагментарні припущення, гадаю, складуть «цеглинки» того міцного 
світоглядного фундаменту режисера Ірини Волицької, який притаманний і 
наступним її виставам («На полі крові» (2001), «Одержима» (2002) та «Роз-
мова» (2021) за Лесею Українкою; «Сон. Комедія» (2003) за поемою Тараса 
Шевченка; «Я йду, Христе…» (2004) за творами Григора Лужницького; «При-
года ведмедиків панда…» (2005) за п’єсою Матея Вішнєка; «Провина» (2008) 
за п’єсою Небойші Ромчевича тощо). 

У всіх постановках режисерки неодмінно «проглядає» її світоглядна націо-
нально-ментальна складова: свідомо позбавляючи сценічного «побутовізму» 
українську класику, вона наділяє її космогонічно-культурологічними світо-
вими дискурсами (пластика східних єдиноборств – в «Украденому щасті», 
екзистенційні наративи у «Білих мотилях…», потужність античної трагедій-
ності – в «Одержимій», «Річарді» тощо). Натомість світова й сучасна європей-
ська драматургія у трактуванні І. Волицької («Провина», «Пригода ведмеди-
ків панда», «Пісня про равликів» за п’єсою «Маячня удвох» Ежена Йонеско, 
«Орестея. Exercise», «Стара пані висиджує») набуває в рішеннях цих вистав 
явних (чи прихованих?) ознак їхньої «української європейськості». 

 Не стала тут винятком і найновіша робота театру – «Дві кралечки – на 
північ» (за п’єсою сучасного французького драматурга П’єра Нотта «Дві жі-
ночки – на північ», переклад з французької Маркіяна Якуб’яка). Режисер – за-
служений діяч мистецтв України Ірина Волицька. Актори: заслужена артист-
ка України Лідія Данильчук,  Тетяна Сторожук, заслужений артист України 
Роман Біль. П’єса визнана 2008 року у Франції найкращою. Історія про двох 
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немолодих самотніх сестер, які по смерті своєї 97-річної матері та її кремації 
вирушають зі скринькою з прахом померлої на пошуки могили власного бать-
ка, де не були понад двадцять років, привертає увагу українських режисерів. 

 Ірина Волицька, створюючи власну версію п’єси, додає до її музичної 
канви нові теми (тут звучать наживо – акордеон Р. Біль – не лише запро-
поновані автором французький шансон, а й український шлягер «Намалюй 
мені ніч» М.Скорика; згадується ім’я Ірени Андерс – української і поль-
ської естрадної співачки початку ХХ ст.; чи не вперше на сучасній сцені ХХІ 
ст. виконано танго «Орангутанго» на слова Григора Лужницького; звучить 
лемківська народна пісня «Пиємо, пиємо по два-тpи, по тpи дні | Що то за 
паленка, же я од ней п’яний…». Музична драматургія львівських «Двох кра-
лечок» виконує тут функцію звукових режисерських акцентів: музичного 
прологу (ще до початку вистави Р. Біль музикує на сцені, надалі залишаю-
чись на ній як музикант, спостерігач, «чоловіча присутність» у колишньому 
й теперішньому житті героїнь), звукових і часових перебивок (між окреми-
ми сценами), настроєвого фону, контрапункту дії. 

 Нефабульна побудова постмодерної драми, морально-етичний характер 
предмету конфлікту, незвична жанрова природа існування акторів (у «Театрі 
драми і комедії на лівому березі» головні ролі виконують чоловіки), парадок-
сальність і в той же час реалістичність життєвих ситуацій, – все це вимагало 
від постановника театру «У кошику» знайдення адекватних засобів сценіч-
ної виразності. Й Ірина Волицька пішла, як завжди, найважчим шляхом! Її 
вистава (не поділяю режисерського визначення жанру як «чорна комедія», 
радше – трагікомедія) побудована на блискучому тандемі яскраво індивідуа-
лізованих виконавиць: Лідії Данильчук (холерична, спортивної статури брю-
нетка Аннетт) і Тетяни Сторожук (апетитних форм, меланхолійна блондинка 
Бернадетт). На їхніх складних людських взаємостосунках вибудована широка 
амплітуда полярних станів: від відчуженості, віддаленості, втоми, роздратова-
ності, спустошеності (на початку вистави, сцена «Крематорій. День кремації») 
– до спроби порозуміння («Танцювальний бар у Пуленвілі»), пошуків шляхів 
примирення, прагнення «побачити» опонента, пробачити, підтримати, допо-
могти (сцена «На могилі тата»). 

 Одна сцена змінюється іншою способом кіномонтажу: затемнення, жива 
звукова перебивка, відкритий «концертний» прийом артисток: відіграли епі-
зод – вийшли зі сцени. Монологічність і фрагментарність тексту не передба-
чає логічної динаміки розвитку дії. Режисер сповідує принцип: динаміка – у 
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статиці. Переважають статичні фронтальні мізансцени з поєднанням експре-
сивних епізодів (у викраденому автобусі, на допиті у поліції, в барі, еротичне 
танго Аннетт – як кульмінаційний вибух вистави). Порожній камерний про-
стір сцени (майданчик Львівського академічного обласного театру ляльок) з 
окремими елементами «декорацій»: вертикаль металевої конструкції (гарде-
роб, хрест на цвинтарі, пам’ятник чи дерево там же), такі ж барні металеві 
крісла (вони стануть й кермом автомобіля), табурет (як мармурова плита 
батькової могили, куди сестри підзаховають прах матері) – ці елементи скупо-
го предметного світу сцени наче укрупнюють, увиразнюють складність життя 
акторок на сцені. До їхньої диспозиції: інтонація, міміка, тональність, стри-
маний вияв реакції на дії партнера, напружене внутрішнє життя героїнь, від-
сутність будь-яких «побутових» прив’язок. 

«АННЕТТ. Усе своє життя, дев’яносто сім (дев’яносто сім) віддавала усе, 
усе віддавала – усе, життя (навіть грішми – також) людям – і тим, і тим, і, 
врешті, потрапила в гумус вкритий мохом? ні ні ні – подарувати собі свято 
черв’ячків, віддатися усім тілом у комерційний центр підземного люду? про-
йти галереями хробаків і отримати врешті ось це – рай хрущів? ні ні ні – ве-
ликий комерційний центр личинкової цивілізації? (який жах) я вже бачу 
хробака – черв’яка, який, зловившись на гачок рибалки, з’їв маму, я вже бачу 
морського язика, який час від часу припливає і з’їдає черв’яка, який з’їв маму, 
і я бачу нас – ми опівдні ласуємо морським язиком у маслі, який попався на 
гачок, на якому зачепився черв’ячок, який з’їв маму (ні ні ні – який жах)

БЕРНАДЕТТ. Піду геть – мушу 
А. Вона хотіла цього (відійти з попелом, не з хробаками)
Б. Задихаюся – вивертає – не маю чим дихати
А. І віддати (себе) добривом до гумусу, а не тілом черв’якам
Б. Криза (задихаюся) перестала дихати вийду»
За годину сценічного часу Лідія Данильчук (Аннетт) і Тетяна Сторожук 

(Бернадетт) разом зі своїми героїнями пройдуть дорогу довжиною у життя. 
У ньому межуватиме сміх і гріх, радість і смуток, трагічне й комічне. Але – зі 
світлою надією у фіналі. 

 Три крапки фінальної недомовленості вистави залишають нам митці теа-
тру «У кошику». Довершеної недомовленості... А ще переконання: цього разу 
режисер Ірина Волицька відкрила глядачам не лише дивовижного французь-
кого автора, а й нове ім’я добре знаної раніше львівської артистки Тетяни Сто-
рожук. Отже, пошуки театру тривають?
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«ТЕАТР У КОШИКУ» ЗНОВУ ВРАЖАЄ
 (враження від перегляду химерної комедії «Дві кралечки – на північ»

за однойменною п’єсою П’єра Нотта, режисер Ірина Волицька)

Мирослав Маринович,
правозахисник, публіцист, релігієзнавець,

член-засновник Української Гельсінської групи,
віцеректор Українського Католицького Університету,

місто Львів

Хто з нас не хапається за голову від того, що діється в Україні й світі? Хто 
не шукає бодай якоїсь оази, в якій можна перепочити й набратися духовних 
сил? Здається, цього прагне кожен. Але що дивно: у цьому шаленому світі все-
таки знаходяться люди, які попри все прагнуть такі оази для нас творити.

Отаку місцину для зраненої душі знайшов я 31 жовтня на прем’єрі нової 
вистави львівської Творчої майстерні «Театр у кошику», який у рамках «Фран-
цузької весни у Львові» ставив комедію сучасного французького драматурга 
П’єра Нотта «Дві кралечки – на північ».

Щиро скажу: я цієї вистави трішки побоювався. Яка може бути комедія в 
нинішній трагічний час – та ще й комедія макабрична? Чим допоможуть мені 
дві навіжені французькі «кралечки», які гасають Францією з бляшаною коро-
бочкою із прахом своєї мами? Мені би з нашими українськими проблемами 
справитися – не до французьких.

І ось на сцені з’являються дві акторки – Лідія Данильчук і Тетяна Сторо-
жук, – і я забуваю про все. Магнетизм їхньої гри просто фантастичний. Вони 
грають на максимальній віддачі своїх фізичних і психічних сил. А моє щораз 
більше захоплення йде у парі з зачудуванням: і ці люди в час пандемії висна-
жували себе, щоб мені – одному з небагатьох, хто відважився прийти на спек-
такль наживо, – створити півтори години справжньої насолоди?! Вдячності 
моїй не було меж.

Можна лише подивуватися інтуїції режисера театру – Ірини Волицької, 
яка не побоялася взяти до роботи гротескну французьку комедію. Мало того – 
їй вдалося лише їй відомими засобами цілковито пристосувати цю блискітку 
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чужої культури до нашого мистецького сприйняття. Відомо ж, що при тран-
слітерації іноземних культурних феноменів найважче передати саме гумор, 
який у кожного народу унікальний. А тут усі обличчя в залі роз’яснені, усміх-
нені, а начебто макабричний, але насправді добрий гумор створив атмосферу 
легкого й доброзичливого свята. Навіть добре й напівзабуте львівське танго 
прозвучало у п’єсі цілком органічно!

У цій виставі добре знана режисерська майстерність Ірини Волицької го-
ворити з глядачем мовою натяків доведена до досконалості. Знову лаконізм і 
багатофункціональність «декорацій». Знову відсутність буквалізмів, які тобі 
залишається лише проковтнути. Але чи не найбільше та майстерність про-
явилася у мінливості функціональних ролей актора Романа Біля. В один мо-
мент він просто настроює глядачів на атмосферу паризьких кав’ярень, а в ін-
ший – стає співучасником дійства і «співбесідником» головних героїнь. І все 
це не сходячи зі свого місця й не промовивши й слова!

Окремо хочу сказати про прекрасний переклад із французької Маркіяна 
Якубяка. Його українська мова надзвичайно запашна і не штучна, й тим са-
мим доповнює враження високого і якісного мистецтва. Втім, добре слово 
вдячності належиться усьому творчому колективові театру, як і Львівському 
театрові ляльок, який поділився своєю сценою з «Театром у кошику». Знову 
і знову апелюю я до львівського управління культурою: ваша обіцянка по-
сприяти цій Творчій майстерні з наданням власного приміщення й далі за-
лишається обіцянкою. 

А тим часом «Театр у кошику» продовжує ділитися з львів’янами своїми 
надзвичайними дарами…
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Наталія Шевченко,
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 Національний центр театрального мистецтва
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Немає імені тобі во славу.
Глупо зійти з розуму від марнославства.

Усе це Дійство схоже на дзеркальний коридор, в якому опинилася сучасна 
людина в процесі великого переходу. В цих відображеннях відображень оста-
точно втрачається межа між світами, епохами. Мерехтять і зникають знайомі 
орієнтири і співвідношення всього і вся. І, здається, мерехтить і зникає сама 
людина, затягнута в турбулентний вихор анігіляції, викликаний надлишковіс-
тю дзеркальних скалок у голограмі реальності. Принаймні, той, хто все ще на-
гадує людину у своїх абрисах, похапливо намагається відшукати ззовні точки 
опори, на які все одно не можна спертися в умовах великого хаосу образів. 
Світ вже не буде колишнім, безпечним і сталим.

Назва нового культурологічного проєкту «Чорнобильдорф» відсилає нас 
до чорнобильської аварії, але його автори зазначають, що це художній образ 
або навіть – метафора. Це прожективна (прогностична?) спроба уявити куль-
турний ландшафт людства, яке вижило після низки цивілізаційних катастроф, 
але десь у межах української ойкумени. Окрім «Археологічної опери в семи 
новелах», проєкт складається з «Відео-археологічної експедиції», «Антро-
пологічного музею» та «Інституту Чорнобильдорфської культури», в рамках 
яких була проведена «Конференція Кінців», яка маніфестувала кінець науки, 
мистецтв, філософії та критики. 
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На перший погляд, на рівні, так би мовити, «рамки», все виглядає тра-
диційно і поважно: музей, інститут, конференція, актуальна тема. Проте 
– це такий собі ілюзіон, який утворюється за відомим з популярної кван-
тової фізики принципом кротової нори – тунелю, що з’єднує несумісне й 
віддалене за допомогою гравітаційного викривлення й уможливлює ман-
дри часом і простором. І цей простір вельми іронічний (вітання Льюїсу 
Керролу). 

Цей багатоскладовий культурологічний проєкт влаштований дуже хитро-
мудро. В самій Опері задіяно стільки сенсорних і культурних подразників, що 
розплутувати семантичні зв’язки між образами чи навіть їхніми деталями є 
справою не те, що невдячною, а, я би так сказала, помилковим ходом, спеці-
ально влаштованою пасткою. Хоча мозок, звісно, все одно в неї потрапляє. А 
будь-яка складна відкрита система (а це саме така – opera aperta, як заявлено) 
працює за іншим принципом.

По-перше, в Чорнобильдорфі скасований лінійний час. Зрештою, як і 
традиційно циклічний. У футуристичному Антропологічному музеї (дозво-
лимо собі такий часовий меандр) представлені експонати, так званої, пост-
атомної доби ХХІ –ХХVI століть у доволі химерній хронології. Тобто гіпо-
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тетично допускається спостерігач, який дивиться на наше майбутнє як на 
своє минуле. Тобто точка спостереження змінює перспективу з прямої на 
зворотну – іконографічну, і важко утриматися від думки, що це погляд не 
нащадка, а прародителя, тобто Творця. Проте дивиться він нашими очима – 
людини початку ХХІ століття, бо іншої людини нині все-таки немає. Якщо 
раніше наукова фантастика переважно уявляла людину майбутнього або да-
лекого минулого, тобто на лінійній часовій шкалі, то зараз у постнекласич-
ній парадигмі вже маємо можливість продегустувати сферичний погляд за 
допомогою різноманітних оптичних ігор: ми є тут, погляд є там, а дивимось 
ми разом на щось, що є десь посередині між нами. І все існує одномомент-
но. Це стосується і театрального Дійства, створеного за принципом колажу 
фрагментів. Симультанно проявляються тільки якісь уривки, окремі деталі, 
спогади, марення тощо. При чому з різних часопросторів, контекстів і фак-
тур. Вони комбінуються в чудернацькі візії і розпадаються знову. Оскільки 
заявлена система координат сама по собі є віртуальною і нестабільною, то 
погляд спостерігача, глядача – цей рухливий промінь уваги – постійно про-
валюється в різноманітні динамічні вертикальні лакуни, де смислово немає 
за що зачепитися. Глядач не може ідентифікувати як себе, так і те, на що 
він дивиться. Хто він – сучасник чи людина майбутнього в цій грі? Чи він 
дивиться на себе теперішнього через фільтр можливого майбутнього? Чи на 
своїх гіпотетичних нащадків, яких ще чи вже немає? Отже, те, що бачить 
глядач, залежить не стільки від фільтра концепцій в його голові, бо вони, що 
називається, не роблять погоди, а від ракурсу споглядання, який він обирає, 
від того, наскільки вправно він володіє своєю внутрішньою оптичною сис-
темою, якою б вона не була. І от сама ця динамічна напруга роботи внутріш-
ньої оптичної системи під час Дійства – цікавий квест сам по собі – схоже, 
і є тим, за чим спостерігається. Відчитується навіть не семіотичний образ, 
складений з арт-об’єкту і його інтерпретації, а спостерігається сам процес 
спостереження.

По-друге, скасовуються критерії для естетичного враження, оскільки не-
легко вловити об’єкт сприйняття. І річ навіть не в тому, що опера «Чорно-
бильдорф» – це співіснування різних естетик, надлишково задекорованих 
антиутопічною жанровою рамкою. До речі, декором тут є не рамка, а стики 
між фактурами. Неважливо, чи подобається це Дійство з точки зору есте-
тики чи атмосфери. Воно досконале саме по собі – самим фактом існуван-
ня. Здається, допоможе хоч якийсь концептуальний контекст, який хочеть-



136

КРИТИКА

ся підставити по ходу, щоб якось зорієнтуватися в нагромадженні фактур і 
меседжів, але це ілюзія. Ще одна. Ця гра з часом, із назвами, культурними 
цитатами і пост-квазі-інтелектуальними текстами – тільки підкреслює іро-
нію становища і блискуче безсилля розуму. Існують теми надто серйозні, 
щоб про них говорити пафосно, а несерйозно неможливо. Лишається тільки 
гра, гра розсипаним бісером... перед самим собою… І тут важливо навіть 
не те, що ти бачиш, а те, що ти не бачиш… а відчуваєш у проміжках, у па-
узах, у пустотах зчленування подеколи несумісного. Всі образи «гуляють 
на кордонах», вони тільки манки в невідомий світ простору, звідки вони всі 
насправді родом, незалежно від їхнього часового і культурного ареалу – з 
простору сприйняття як такого. Наявність цих лакун у багаторівневій (і цим 
підстраховуючій) тканині Дійства, є засадничою, функціональною і смисло-
вою складовою. Ці пустоти (візуальні, звукові й семантичні) є повноправним 
гравцем. Вони відкривають вертикальний (але не ієрархічний), множинний 
простір присутності і гри. Або, іншими словами, – перевертають горизон-
таль у вертикаль. І тим скасовують лінійність, її однозначність, а значить – 
вичерпаність. Це можна прослідкувати й у тому, яким є загальний принцип 
роботи зі звуком в Опері: він або обривається, або розтягується, ніби через 
існування якось іншого невидимого магніту (радше, можна говорити про ро-
боту з тишею). Кантилена, мелодія – тут імовірніше анахронізм, елегійний 
шлейф минулого. Повноправно заявляється своєрідний звуковий пуантилізм 
(вітання Джачінто Шелсі). Оце розшарування реальності – в роздвоєнні, 
розтягуванні обличь на відео-зображеннях аж до перетворення їх на орна-
мент; у рівноцінності різних видів присутності, наприклад, в діалозі Орфея 
(Юрій Іздрик) – актора фізично присутнього на сцені, з відеозображенням 
Евридіки (Анн Беннент), коли раптом стає зрозумілим, що цей контакт, який 
схожий на наші звичайні відео-чати, є іншої природи. Напруга існує не через 
фізичне віддалення, а через різну матерію існування, різницю потенціалів. 
Евридіка вже існує тільки в цифрі тут і зараз, не в записі, це її фізична реаль-
ність, іншої в неї немає. І саме тому Орфей не може її вивести у свій світ. Хоч 
насправді це художнє рішення було обумовлено тим, що австрійська акторка 
не змогла взяти безпосередню участь у Дійстві через карантин, а художня 
реальність використала цю ситуацію на свою користь. Світ розшаровується, 
і ми маємо пройти суто персональний досвід існування у своїх власних ре-
альностях і знайти можливість для нової зустрічі. Якою вона буде? І чи буде 
взагалі? Ніхто не знає. 
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Що спільного між заявленими в Опері численними персонажами – 
Орфеєм, Уліссом, Електрою, Діонісом, Сусанною, Піфагором, Сатурном, 
Олексіосом, The Little Accordejn girl і т.д., окрім того, що вони належать 
до європейської культурної ойкумени, зокрема – середньоземноморської? 
Вони навіть не персонажі, а «ролі», як зазначено в програмці. Це вже не 
персонажі в пошуках автора, а ролі, тобто – програми, у пошуках людини, 
навіть – тіла, яке б їх притулило до себе, приміряло на себе. Впадає у вічі, 
що це програми блукальців світом чи навіть – вимірами. Раніше вони коло-
бродили у своїй матриці-міфі, у своєму космосі, а тепер орбіти зміщують-
ся, і вони ніби застрягли в перманентному процесі переходу й клонування 
самих себе в якійсь транзитній зоні (вітання Твін Піксу Девіда Лінча), яка 
не належить жодному міфу й нагадує всі. І людина як така, вже відмовля-
ється їх утримувати за свій рахунок. 

Можливою системою координат у вавілонському згромадженні сюжет-
них ліній, художніх стилів, ритуалів, арт-цитат і т.п. є дві виразні любов-
ні лінії: Орфей і Евридіка як неможливість зустрічі різних реальностей і 
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Наталка й Петро як маркер пройденого вже психологізму (ностальгійним 
мелодраматичним відсвітом у Дійстві звучить арія Петра з «Наталки-Пол-
тавки» Лисенка). Ці пари (міфологічна і психологічно-мелодраматична, 
одна – фізично-цифрова, інша – оприявлена в живій музикальній репліці, 
утворюють смисловий хрест, отже, – своєрідну систему координат (все ще 
її шукаємо!). І десь на цьому умовному перехресті – в четвертій новелі 
Дійства – сцена Маленької дівчинки з акордеоном, її весілля з хлопцем зі 
скрипкою чи морін-хуром. Це весілля, воз’єднання є тільки мрією, дівочою 
фантазією. Парадоксально, але ймовірно саме тому так актуалізується не-
обхідність граничної дистанції, щоб амплітудно могла проявитися, просту-
пити вольтова дуга нового контакту, порядку, нової землі, любові, життя…

У численних інтерпретаційних текстах до проєкту можна прочитати 
таке: «Нащадки людства, що пережили серію техногенних, епідемічних і 
кліматичних катастроф, будують пост-апокаліптичне поселення на руїнах 
атомної станції. Антифутуристичне суспільство далекого майбутнього на-
магається відтворити загублений високотехнологічний світ за допомогою 
археологічних перформансів-ритуалів, інструкції до яких вони знаходять 
у «Чорнобильдорфському кодексі», химерному трактаті атомної доби. 
Сторінки кодексу реконструюють фрагменти колись великої музики, на-
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уки та філософії, перетворюючи формули радіоактивного напіврозпаду на 
мікротональні гармонії, старовинні народні інструменти – у сонорні ге-
нератори й лабораторні прибори, та змішуючи фрагменти християнських 
мес із пантеїстичними обрядами й поліфонічними народними піснями. 
Універсальні знаки та символи, вчергове інтерпретовані невірно, посту-
пово розчиняються у білому шумі природи»1.

Мистецтвознавчий аналіз фрагментів та інтерпретацій, які «розчиняють-
ся в білому шумі», видається справою абсурдною. Оскільки більшість озна-
чень відкріпилися від своїх означуваних, можна все називати, як завгодно. 
Воно буде цим, але і чимось іншим. Концепції працюють із такою похиб-
кою, що нагадують інтелектуальні ігри божевільних, навіть якщо це серйоз-
ні соціальні ритуали, якими ми послуговуємося досі. Між ними аксіологічна 
прірва, як між образом черепахи, яка тримає світ, і відкриттями квантової 
фізики. Зрештою, і те, й інше для більшості людей – це абстракції. Все пере-
конливіше в силу вступає її величність гіпотеза, умовний спосіб мислення, 
такий затаврований психотерапевтами й науковцями старої, назвемо так, 
школи: що було б, якби. До речі, Чорнобильдорфський ареал, розтягнутий 
між українською атомною станцією і австрійською в Цвентендорфі, яка так 
і не була запущена під тиском місцевих активістів, тільки підсилює цей імо-
вірнісний модус, умовну й реальну наявність двох різних сценаріїв подій. 

Що було б, якби не запустили Чорнобильську станцію? А що було б, 
якби ми мали можливість подивитися на себе, теперішніх, із відстані кіль-
касот років? Чи стало би нам зрозумілішим те, що з нами тепер відбува-
ється? Чи маємо ми силу переписувати небажані сценарій, які вже відбу-
лися чи насуваються?2 Наскільки далеко і під яким кутом зору ми можемо 
винести цю точку зборки поза собою, що дозволить побачити себе зсере-
дини? Звучить парадоксально, але саме парадокси зараз спрацьовують, 
коли не стільки верх і низ, внутрішнє й зовнішнє, далеке й близьке міня-
ються місцями, а співіснують одночасно, утворюючи фрактальну реаль-
ність. Те, з якого внутрішнього оптичного фокусу спостерігач дивиться на 
цю реальність, визначає те, що він бачить, і яку лінію розвитку відповідно 
до цього ракурсу обирає.

1 https://www.facebook.com/chornobyldorf 
2 Гіпотезу про можливість оборотності часу висувала Н. Корнієнко, вважаючи, що художня 
культура вільно грає, як з оборотністю, так і необоротністю в силу надлишковості своїх 
креативних енергій – Див.: Театр і квантовий світ: спокуси вільнодумства. – К.: НЦТМ ім. Леся 
Курбаса, 2019. – с. 11
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І що ж він бачить? Що бачу особисто я, сидячи у великій темній залі 
Мистецького Арсеналу? І ким я себе відчуваю? Глядачем-спостерігачем, 
персонажем, іменем, спогадом, витісненим у позасвідоме, режисером сво-
їх марень, актором чужих ролей? Хто я?

Я бачу якийсь дивний світ, структурований за формою і хаотичний за 
змістом, ніби калейдоскоп спорадичних спогадів поступово згасаючої сві-
домості. Так, саме так – весь простір (сцена) Дійства, з усіма його майдан-
чиками, вигородками, відеопроєкціями на стінах, колонами й закапелка-
ми, які ховаються від моїх очей, – ніби максимально масштабована голова, 
препарований мозок людини культурної або sentimentalis, як зазначено в 
супровідних до Опери текстах. Мозок все ще підключений до якихось апа-
ратів для штучного підтримання життєдіяльності, щоб встигнути записа-
ти звукову осцилограму його пам’яті. З якою метою – поки не зрозуміло.

А чи не вміст це моєї власної голови, моєї свідомості, яка щось впізнає 
напевне, а потім спускається все глибше й глибше в спогади, здогадки, 
сни й марення, які вже незрозуміло кому належать… які гуляють протяга-
ми порожніх храмів, театрів, станцій, випаленими лісами й промисловими 
пустелями, які все ще тримають у собі образи колишнього життя… 

Високе склепіння Арсеналу з колонами нагадує простір храму, в яко-
му відбувається таємна меса невідомо якого ордену… невідомо з якою 
метою… Це якась розчинена в повітрі туга за містерією, туга за перетво-
ренням, за тим, що знав і забув. Тут багато незрозумілого, якогось тривож-
ного символізму, хоча Дійство й не розраховане на розуміння. Це земля, 
яка на мапі позначена «тут живуть дракони». Той, хто переходить межу 
відомого, опиняється у світі, в якого не має жодних сталих характеристик. 
Це прапам’ять всього живого, яка тобі не належить, але ти належиш їй. 
Суцільні флешбеки. В цьому потоці можна зустріти дивних персонажів, 
знайомі сюжети, нетипові використання відомих речей, неочікувані по-
єднання несумісного й багато інсайтів – достатньо однієї деталі, ноти, 
жесту, тону, дивної гри скупого світла, невеличкого зсуву фокусу і… 

… українська народна пісня вплетена в григоріанський хорал… козак Ма-
май грає в єлизаветинському театрі… меса французьких гностиків звучить 
в халдейському зікураті… страсті Голема на горі Фавор… Електра – богиня 
електродинаміки Аматерасу… Іздрик в ролі Іздрика… дві жіночі постаті в 
українських костюмах як персонажі театру Но з їхньою ритуальною ходою 
помостом хасігакарі… акордеон на голові як вінок, як черевик із дзен-коану… 
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мікросхеми і плати замість прикрас і ритуальних предметів… динамо-балери-
на – та, що в бородатому анекдоті крутить турбіну електростанції… барельєф 
голови Леніна звисає зі стелі на мотузці, як приманка на живця… вигорілі чор-
нобильські ліси як звукова діаграма… ікона в традиційному східно-європей-
ському окладі з платою мікросхеми замість лику… монашки, що прокачують 
своє кундаліні за допомогою акордеонних міхів… традиційні жіночі прикраси 
з мікросхем, плат, кабелю, дротів і фортепіанних клавіш… горловий спів у ду-
еті з бельканто… русальська містерія Діоніса… Так ось вона яка – українська 
буддистська Касталія!..

Раптом у світло софіту залетіла нетля… жива маленька нетля… і почала 
борсатися у промені світла, як у тюрмі… І я відчула її жах. Чи не є те, що 
з нами відбувається перед незбагненним, тим же, що відбувається зараз 
із нетлею? Але що ми знаємо про пекло нетлі, а вона – про наші про неї 
уявлення?

Я й сама відчуваю себе комахою, яка не може виборсатися з павутиння 
свого ж тексту. Це якась провокація, пастка, виклик. Дивно, але це Дійство з 
часом набуває властивості магніту, який продовжує витягувати з мене образи 
і цей текст, з якого я не можу ніяк виплутатися. Цікаво, за рахунок чого від-
бувається цей ефект? Я ніби маю подолати цю внутрішню гравітацію Дійства, 
тексту, хаотичної уяви, очікувань і розчарувань – звільнитися, зрештою, від 
ваготи моєї власної і загальної культурної пам’яті і створити своєю персональ-



142

КРИТИКА

ною внутрішньою оперою-роботою (опера – з латини означає робота) чистий 
простір спостереження й утримувати його. 

Культурний ландшафт Чорнобильдорфа нагадує океан Солярісу з одно-
йменного фільму Тарковського (мабуть, ця асоціація народжується органною 
прелюдією фа-мінор Баха, що звучить і в Опері). Первісний океан, з якого 
проступають образи нашого підсвідомого, які є одночасно нашим минулим і 
гіпотетичним майбутнім. Що нам із усім цим робити? Може, відповіддю і є – 
спостерігати? І самим фактом спостереження і внутрішнього рішення можна 
змінити цей ландшафт у своїй уяві, жестом внутрішнього погляду (не обер-
татися!) вивезти з Аїду всі свої Тіні? Ми й так вже багато «наробили» – ось 
усе це перед нашими очима: руїни і клони, руїни і клони. А де людина? Вона 
існує на якомусь мікрорівні, в атомному режимі, дозволимо собі такий сумний 
каламбур. А, може, ми спостерігаємо ритуали клонів, а сама людина, та, яку 
ми пам’ятаємо за вцілілими культурними артефактами, вже давно оселилася 
десь в інших галактиках? (Може, це ти, що сидиш в залі? Може, ти тільки одна 
і лишилася? Як визначити?) 

На одному з відео під час Дійства – металургійний кар’єр. У складках 
земляних відвалів лежить оголене людське тіло у позі ембріона. Камера 
віддаляється – і людина перетворюється на маленького білого хробачка на 
тлі випаленої землі, безплідної внаслідок діяльності оцієї маленької, поки 
що живої істоти, яка горнеться безпорадно до землі, яку сама ж перетво-
рила на пустелю. 

В Опері багато руху, а саме – крокування. Повільний, розмірений крок за 
горизонт (власне, тому виникають такі алюзії з традиційним кроком у дав-
ньому японському театрі Но). Здається, що крок людини (принаймні, ми до-
пускаємо, що це все ще людина) – це найбільш надійний спосіб опертя, фун-
даментальний. Земля все ще не скидає нас із себе. Хоча вже чути постійний 
гул зміщення земних осей і орбіт галактик (цей звуковий гул відтворений в 
Опері). Оцей космічний гул у Дійстві – це тло, на якому відбувається наша 
земна історія. Ми вже чуємо його крізь усі наші мелодії, ритми, співи, крики 
й зойки, крізь наші вірші й листи, карнавали й паради, крізь наші надії і роз-
пач… Він ніби стирає всю нашу людську історію, поступово й невблаганно, як 
Хронос з’їдає своїх дітей. Світ розпадається на наших очах, і людині лишаєть-
ся тільки роздерти на собі одяг, як біблійний Йов, і сісти у порох. І слухати цей 
гул у самому собі. І не мати відповідей, бо навіть нема кому поставити свої 
сакраментальні запитання: Навіщо? Що робити? Відкопати старого вождя і 
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запустити цей блюзнірський хоровод історії знову? Навіть за всієї еклектич-
ності Дійства, цей хід виглядав доречним,… та зайвим.

Що робитимемо, людино, коли нічого не лишиться, окрім тебе самої? 
Якщо все скінчиться, а воно колись таки закінчиться в лінійному часі (чому 
ми думаємо, що це маємо трапитися не з нами?!), коли вся планета пере-
твориться на космічний пил, усе наше життя, якщо все рано чи пізно за-
кінчується чорною дірою у всесвіті? Що після людства залишається, коли 
земного виміру вже не буде? Для чого це все тоді було? Хочеться побути з 
цим запитанням. Не поспішати з відповіддю. Якоюсь черговою відповід-
дю, аби не відчувати цього незвичного щему, якому не можна підібрати 
назви… No way. No map. 

Вочевидь, локальні апокаліпсиси траплялися з людиною не раз. І оскіль-
ки людство все ще існує, воно з цим завданням якось давало собі раду… 
Може, все це Дійство – спроба підставити замість себе когось іншого, схо-
жого на людину, – свого клона, муляж, ляльку – принести його в жертву 
великому Молоху Кінця замість себе. В Опері «Чорнобильдорф» принаймні 
спробували. Ave, Caesar, morituri te salutant! Це складновлаштоване Дійство 
– це тільки вхід, як коштовна барокова рама, а суть – дуже проста. Можна 
приєднатися до карнавального розпаду старої рамки або ж налаштувати свої 
внутрішні антени на уловлення чистого простору тиші, єдиного простору 
сприйняття, де нічого не народжується й не помирає, де існують тільки зу-
стрічі всього з усім за усієї різниці потенціалів. І Евридіка – душа ніколи не 
помирає. Бо у неї немає такої опції.



144

КРИТИКА

ПАРАДОКСИ КЛАСИКИ У ВЕРСІЯХ ІВАНА УРИВСЬКОГО
(рецензія на вистави Івана Уривського «Одруження»

за мотивами однойменної п’єси М.Гоголя
і «Лимерівна» за твором П.Мирного)

Надія Мірошниченко,
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

З чого починається театр – із ожив-
лення фантазії, парадоксу, «перетво-
рення» чи… співчуття іншому, як 
початкового імпульсу до катарсису? 
Припускаю, що саме співчуття є рушій-
ною силою режисерських рішень Івана 
Уривського. Так, образ «зламаної долі» 
об’єднує вистави, створені за нібито 
кардинально різними текстами: «Одру-
ження» за мотивами однойменної п’єси 
М.Гоголя в Одеському академічному 

українському музично-драматичному театрі ім. В.Василька і «Лимерівна» за 
твором П.Мирного в Національному театрі ім. І. Франка. 

Сценічні версії комедії М.Гоголя зазвичай фокусуються на нерішучо-
му нареченому – головному героєві Івані Кузьмичу та яскравих характерах 
його «опонентів», які змагаються за руку Агафії Тихонівни. Проте головна 
героїня трактується часто безвільною «лялькою», якою керують, і почуття-
ми якої можна спокійно бавитися. Натомість у постановці Івана Уривського 
увага переходить саме на героїню, а претенденти на її руку втрачають харак-
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терність і стають майже безликими статистами. Так її доля стає іграшкою в 
руках тих, хто зводить власні рахунки – лялькарів-маніпуляторів свахи і 
свата, Фекли й Кочкарьова, які намагаються керувати чужими долями. Сва-
тання перетворюється на диявольську гру, адже втручається в те, що мало 
б належати божій волі. Комедія повністю демонтується, й мимоволі в цій іс-
торії виникає драма на межі з трагедією – гра людей із роком, провидінням, 
намагання маніпулювати іншими, що, зрештою, руйнує їхні долі. Режисер на-
чебто не модернізує, а навпаки – архаїзує текст М.Гоголя, повертає його до 
прадавніх шлюбних ритуалів, до витоків. Головним образом і декорацією 
вистави (сценографічне рішення самого режисера) стала старовинна кри-
ниця – вона є і умовним джерелом, і нібито переходом між різними світами, 
різними станами. З неї з’являються й у ній же зникають наречені, а у фіна-
лі головна героїня «заколочує» її – так виникає образ її відчаю і безвиході. 

Агафія Тихонівна сама готує для наречених ритуальні сорочки – у такий 
спосіб ніби вдягаючи їх у власні ілюзії і сподівання. Але після такого чолові-
чого кроку, як втеча з весілля, найвірогідніше дівчина так і лишиться незаміж-
ньою – без любові, дітей, повноцінного життя – доля «старої діви» в минуло-
му була, зазвичай, трагічною. Слідування чужій волі призвело до фатальних 
помилок «наречених», хоча в програші виявилися й самі «гравці» – обидві 

Сцена з вистави «Одруження» за М.Гоголем. Одеський академічний 
музично-драматичний театр імені В.Василька. Фотограф Іра Рогава. 
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спроби маніпуляцій провалилися. Отже, у фокусі вистави опинився не па-
радоксальний вчинок героя – стрибок із вікна перед весіллям, а сам феномен 
«долі» й питання про те, в чиїх руках ці тонкі ниточки, які можуть розірвати-
ся, руйнуючи життя не лише людини, а й цілого роду.          

Інша версія «зламаної долі» виникає у виставі «Лимерівна». І знову режи-
сер змінює жанрову тональність тексту. Мелодраматична любовна історія 
про роз’єднаних закоханих набуває в рішенні Івана Уривського трагікоміч-
ного забарвлення. Режисер разом зі сценографом Петром Богомазовим за-
нурюють героїв у простір «фрагментованого» сіна. Актори створюють із них 
різні конструкції-декорації, обсипаються травинками тощо. Якщо на почат-
ку цей матеріал асоціюється з «сіновалом» – територією «вільної любові», 
то наприкінці зі стосів-цеглинок вибудовують «в’язницю» для Лимерівни. У 
фіналі виникає дивний солом’яний «монстр» – маріонетка, яку рухають різ-
ні герої, – та сама, яка приходить знищити сподівання героїні й перетворити 
її на таку ж механічну істоту. 

У тексті закладено традиційну драматичну ситуацію «перешкоди в лю-
бові», де поєднанню закоханих Наталі й Василя протистоїть їхнє оточення 
й соціальні обставини.  Із драматизмом і ліричністю головних героїв контр-

Сцена з вистави «Лимерівна» за П.Мирним. Національний академічний Сцена з вистави «Лимерівна» за П.Мирним. Національний академічний 
драматичний театр імені І.Франка. Фотограф Валерія Ландар. драматичний театр імені І.Франка. Фотограф Валерія Ландар. 
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астують характери-маски інших – матері-п’янички Лимерихи, злої свекрухи 
Шкандибихи, кумедних пліткарів. Та попри легку форму й режисерську іро-
нію, всі вони грають фатальні ролі в знищенні закоханих. За підкупом Карпа 
– конкурента Василя – його віддають у солдати. Наталю різними підступами 
таки віддають заміж, але життя з нелюбом і його матір’ю перетворюється на 
тортури і для самої героїні, і для решти сім’ї. За пластичним малюнком ролі 
– з живої спонтанної й рухливої Лимерівна перетворюється на «маріонетку» 
з майже механічними рухами, застиглим поглядом, обличчям-маскою. По-
вернення з солдатів Василя, який мав дізнатися про зраду і, певне, залишить 
Наталю назавжди, одружившись з іншою, стало останньою краплею. Образ 
самогубства жінки позначений символічно червоною лінією. А всі причетні 
до цього мимовільного злочину шикуються у свою ламану лінію: «зламана 
доля» єднає всіх співучасників. Водночас «червоною ниткою» у виставі про-
ходять питання про природу кохання – божественну чи диявольську, яка 
його роль у мереживі доль? Кожен із героїв воює за власне розуміння щастя, 
проте втручання в долю іншого бумерангом б’є по власній: загибель Лиме-
рівни стає крахом для всіх. 

Театральний світ Івана Уривського майже виключно класичний, але вод-
ночас нетрадиційний за поглядом на відомі сюжети, не «новітнім», а іншим.  
Іноді він начебто не осучаснює, а архаїзує, але також виводить цим у простір 
універсального. Його інтерпретації класики можуть видатися парадоксальни-
ми з погляду стереотипних трактувань, але вони є цілісними в його системі 
цінностей. Думаю, в їхньому фундаменті – співчуття до іншого. Вистави став-
лять питання про важливе – які закони долі і як їх не порушити? Адже втру-
чання в чуже життя може обернутися руйнацією власного. 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА
НА ТЕАТРАЛЬНИХ СЦЕНАХ МАРІУПОЛЯ

 (огляд вистав театрів Маріуполя 2016-2021 рр.)

Іван Станіславський,
театральний критик, журналіст, член НСТДУ,

оглядач інтернет-порталу mariupol.tv, місто Маріуполь

У квітні 2016 року тогочасний голова Донецької військово-цивільної адмі-
ністрації Павло Жебрівський у зв’язку з декомунізацією перейменував театр 
Маріуполя. «Донецький академічний ордена Пошани обласний російський 
драматичний театр» став зватися простіше – «Донецьким академічним облас-
ним драматичним театром». З цього бюрократичного акту почалася історія 
української п’єси в Маріуполі. Драматичний театр дуже довгий час був моно-
полістом у театральній царині міста, а основоположна риса його репертуарної 
політики відбивалась у прикметнику «російський». За майже чверть століття, 
вже в період незалежної України, репертуар театру мав лише одну назву укра-
їнською мовою – моноспектакль «Мати» за мотивами творів Довженка. 

Після дерусифікації театр видав одразу кілька українських прем’єр. Вже 22 
травня 2016 року режисер Анатолій Левченко представив спектакль «Слава 
Героям» за п’єсою українського драматурга Павла Ар’є. Визначною цю виста-
ву зробили дві обставини. «Слава героям» став першим україномовним ігро-
вим спектаклем на сцені театру, який був офіційно «русским» цілу вічність. 
Другою складовою, яка наробила ще більше галасу, стала тематика. П’єса 
показує розкол українського суспільства на «своїх» і «чужих». Головні герої 
– двоє чоловіків – ветерани другої світової. Але Остап (Анатолій Шевченко) 
воював у лавах УПА, а Андрій (Валерій Сарбей) – Червоної армії. Режисерське 
вирішення спектаклю було спрямоване на виділення соціально-політичної 
складової, на загострення конфлікту поколінь, ідеологій, характерів. Темати-
ка радянсько-українського протистояння виявилася занадто радикальною, 
раптовою, незручною для Маріуполя в цілому й для самого театру зокрема. 
Попри те, що невдовзі назва була змінена на більш компромісне «Libertango», 
життя вистави було недовгим. 
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Сезон 2016-2017 років драматичний театр у Маріуполі відкрив виставою 
«За двома зайцями» (реж. Анжеліка Добрунова) за твором Михайла Стариць-
кого. Точно слідуючи сюжетній лінії, спектакль майже не перейняв сатиричну 
складову п’єси. Вистава отримала яскраво виражене водевільно-мюзиклове 
забарвлення та дещо вульгаризоване трактування персонажів. «За двома зай-
цями» став найпопулярнішою виставою того сезону. На початку 2017 року на 
камерній сцені відбулася прем’єра «Сойчиного крила» за новелою Івана Фран-
ка. В головних ролях Артур Войцеховський та Віра Шевцова. Режисерка Єва 
Тихонова зберегла незвичну для вух приазовського глядача оригінальну лек-
сику, збагатила виставу пластичними етюдами та розширила дію за допомо-
гою узагальненого образу Сойки. Урешті-решт, утворилася ритмічна, акцен-
тована композиція, яка вдало підкреслила психологічний дуалізм персонажів 
і гармонійно вписалася в інтимно-ліричний настрій всієї постановки. 

Наступною постановкою, що поповнила репертуар українських вистав, 
стала інсценізація за мотивами поеми «Гайдамаки». Її поставив на малій сцені 
актор Сергій Мусієнко до річниці дня народження Тараса Шевченка. У голо-
вній ролі –  Ігор Китриш. З точки зору відповідності оригінальному твору ви-
става лише проходить пунктиром по шевченківському епосу. Камерний фор-
мат і сюжетна розрізненість деструктивно вплинули на літературну єдність 
постановки. Не отримавши власної концепції та вираженого драматичного 
конфлікту, вистава сприймається як театралізована декламація уривків твору 
Шевченка.

Наприкінці сезону 2016-2017 років вийшли ще дві прем’єри, які слід відне-
сти до національної української сцени. Єва Тихонова презентувала музичний 
спектакль «Мокошева колисанка», в основу якого лягли давньослов’янські об-
ряди й міфологія. Незвична для маріупольського театру форма, де замість на-
ративу головну роль відігравали візуальні символи та метафори, не отримала 
ні розвитку, ні продовження. Проте «Колисанка» запам’яталася ще й завдяки 
потужному хоровому виконанню народних пісень, яке стало відкриттям як для 
глядачів, так і, мабуть, для трупи. Трохи пізніше Анжеліка Добрунова здійснила 
постановку рапсодії, що базується на біографії правозахисника та політв’язня 
Олекси Тихого під назвою «Незгідний та нескорений». Вистава стала скоріше 
патріотично-виховною, ніж творчою роботою, проте органічно вписалася в за-
гальний дискурс репертуарних змін колишнього «русского» театру. 

Сезон 2017-2018 розпочався показом на малій сцені спектаклю «Жах» за 
п’єсою Неди Нежданої «Той, що відчиняє двері» в постановці Анатолія Лев-
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ченка. Головні ролі виконали Дар’я Іванова та Віра Шевцова. «Жах» став дру-
гою в історії театру постановкою за текстом сучасного українського драма-
турга. Зовні аскетична й проста за формою постановка містить у собі легко 
відчутне сенсове ядро. Вистава моделює двояку сутність людини, зображую-
чи полярне ставлення до обставин і варіативність будь-якої ситуації. Зовніш-
ні обставини й індивідуальний вибір – ось головні поняття, які формують 
семантичний вузол спектаклю. 

Перша вистава на великій сцені в сезоні 2017-2018 років відбулася тільки 
24 лютого через тривалий ремонт. Анатолій Левченко представив тригодинну 
постановку «Енеїди» за твором Івана Котляревського. 

Поема бурлескно висміює паразитичний образ життя, пияцтво, інтри-
ги, хабарництво, й водночас прославляє патріотичні почуття, вірність, 
мужність. Зберігши аутентичний сатиричний імпульс поеми Котлярев-
ського, режисер додав актуальні алюзії, зокрема посилання до подій укра-
їно-російської війни. Наслідування оригінальної «Енеїди» як в окремих 
деталях, так і в контексті загального задуму й жанрових особливостей – 
беззаперечне, проте постановка несподівано викликала звинувачення у 
спотворенні української героїчної тематики. 

Сцена з вистави «Енеїда» за твором І.Котляревського 
ДонОблАкадТеатру. Реж. А. Левченко.
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У березні 2018 на малій сцені відбулася прем’єра інсценізації твору Миколи 
Хвильового «Я (Романтика)» в постановці режисерки Єви Тихонової. Головну 
роль виконав Артур Войцеховський. Сценічна версія під назвою «Надходить 
гроза» характеризується практично дослівним слідуванням оригінальній но-
велі – без альтернативних акцентів або переосмислень. Виставу можна було б 
назвати візуалізацією твору Хвильового, якби не вирішення завершального 
епізоду. Лаконічна в засобах вираження, злагоджена й націлена сцена збирає 
воєдино настрої, смисли, завдяки чому вистава вивільняє драматичний по-
тенціал та отримує композиційну завершеність. 

Незабаром репертуар драматичного театру в Маріуполі поповнився ще од-
нією виставою, яка мала біографічно-хрестоматійний характер. Анатолій Лев-
ченко представив літературно-музичну композицію за мотивами творів Во-
лодимира Сосюри й Василя Стуса під назвою «Сто відтінків правди і любові». 
Головні ролі виконали В. Сарбей та А. Войцеховський. Режисер надає виставі 
форму спілкування між двома поетами, організувавши уявну зустріч Стуса з 
Сосюрою і реальну – між глядачами й українською поезією ХХ століття.

Пізніше на великій сцені з’явився спектакль «Музики грали аж до ранку» 
за п’єсою Степана Васильченка «На перші гулі» в постановці Єви Тихонової. 
Комедійна вистава в жанрі «сільський сітком», схоже, повинна була стати осу-
часненим прочитанням класичного твору. Сучасна хореографія, аудіо доріж-
ка та містично-язичницький символізм додали до матеріалу нових акцентів. 
Проте відсутність переосмислення персонажів і жанрові маркери створили 
відчуття незавершеності трансформацій на рівні концепту. Дипломна робота 
Дмитра Попова «Шинкарка» за текстом С. Новицької – вистава у жанрі міс-
тичної драми на камерній сцені.

Наступний сезон 2019-2020 драматичний театр у Маріуполі розпочав рок-
оперою «Біла Ворона» Юрія Рибчинського (реж. Анжеліка Добрунова), яка 
формально належить до української сцени, проте скоріше є продуктом радян-
ської традиції. В центрі дії канонічний подвиг французької дівчини Жанни 
Д’Арк. Фабула зведена до протистояння добра і зла в моделі захисник-загарб-
ник. Але, завдяки жанровим особливостям, наратив тут відходить на другий 
план, поступаючись іншим складовим. Фонограма «Білої ворони» – це караоке 
трек шансонно-ресторанного формату, що був набраний з примітивних MIDI 
семплів. Майже всі композиції – прямі нащадки радянських ВІА зразка 70-х і 
80-х. Маріупольській «Білій вороні» відверто бракує потужності й величнос-
ті, частіше вона просто гучна й бравурна. Для вистави характерна відсутність 
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спроб до якогось переосмислення й адаптування матеріалу. Маріупольський 
глядач у 2019 році де-факто отримав гімн «д’артаньянствуючим» вісімдесятим 
не тільки в музичному, але й у сценічному сенсі. Під завершення 2019 року 
в репертуарі з’явилася лірична комедія «Замовляю Любов» за п’єсою Тетяни 
Іващенко. Постановку здійснив на малій сцені режисер Арутюн Кіракосян. 

Наприкінці 2019 року в Маріуполі почав роботу приватний камерний театр 
«Terra Іncognita» під керівництвом Анатолія Левченка, який надав місцевим гля-
дачам певну альтернативу. Однією з перших прем’єр у цьому театрі стала виста-
ва за п’єсою Неди Нежданої «Голос тихої безодні», що вийшла напередодні Дня 
пам’яті жертв Голодомору. «Голос тихої безодні» досліджує внутрішній світ осо-
бистості, яка потерпає від нещадності буття. П’єса написана у форматі моновис-
тави, проте в Маріуполі цю монофонічність розклали на три голоси. Втілювали 
головну героїню три актриси: Дар’я Іванова, Віра Шевцова й Вікторія Агафоно-
ва. Завдяки цьому режисерові вдалося суттєво додати різнобарв’я і динаміки, 
але при цьому й зберегти фокусування на головному персонажі. Цікавинкою 
цієї інтерпретації був звуковий супровід – до участі залучили маріупольського 
дримбаря Andy Toledo. Вистава вийшла емоційно дуже потужною. Динаміка, яка 
була закладена в текст драматургом, ускладнювала завдання, але акторському 
ансамблю вдалося відтворити складний емоційний ландшафт п’єси. 

Вшануванням пам’яті Героїв Небесної Сотні стала вистава «Maidan 
Inferno» за п’єсою Неди Нежданої в постановці Анатолія Левченка. Спектакль 
відстежує життєву історію двох молодих людей Ореста (Артур Войцехов-

Cцена з вистави «Біла Ворона» за твором Ю. Рибчинського ДонОблАкадТеатру. 
Реж. А.Добрунова.



153

КРИТИКА

ський) і Ангеліни (Дар’я Недавня) на тлі Революції Гідності. Пара виявляється 
роз’єднаною буремними подіями на майдані Незалежності. Романтичні нот-
ки у цій інфернальній симфонії швидко опиняються десь далеко на задньому 
плані, а домінантами емоційного резонансу стають особисті трагедії героїв. 
Усі дійові особи спектаклю протагоністи, одначе присутність могутнього аб-
солютного зла відчувається від першої до останньої секунди. Мовчазне й не-
відступне, воно панує над усім. Авторка п’єси не дає нам персоніфікованого 
представника темряви, якого можна побачити, наздогнати чи вбити мечем. 
Тому зло тут постає, як абстрактна містична сила, яка існує незалежно від 
людського світу. Глядачі та герої спектаклю мимоволі опиняються в стані не-
певного, трохи моторошного очікування нового лиха. Для того, щоб розкрити 
інфернальний світ більш різноманітно й повно, п’єса пропонує три проекції, 
або, іншими словами, три кола пекла. В першому, внутрішньому колі, –  світ 
особистих переживань і підсвідомості. Персонажі залишаються на самоті й 
у цьому ізольованому просторі вимовляють чи то сповіді, чи то монологи до 
себе й одне до одного. В другому – перед нами світ земний, реальний. Тут 
Ангеліна шукає Ореста, музикант розтаскує каміння з пам’ятника Леніну, Зоя 
намагається врятувати брата, гине Степанич. Конкретна дія і конкретний сю-
жет. Третє коло зображує світ зовнішній, віртуальний. Це ніби відбиток по-
дій і людських емоцій у соціальних мережах – колективне несвідоме. Завдяки 
цим різним ракурсам подачі п’єса стає більш насиченою та зрозумілою, але й 
зберігає драматургічну єдність. «Maidan Inferno» закінчується невтішно, на-
вмисно зіштовхуючи глядача з реальністю. По суті ця вистава є єдиною в ре-
пертуарі театру, яка звертається до актуальних подій сьогодення. 

У лютому 2020 року камерний театр «Terra Incognita» презентував хіп-
хоп оперу за мотивами п’єси Григорія Квітки-Основ’яненка «Сватання in 
Gon4arivці», режисер Анатолій Левченко. Одарка й Прокоп хочуть віддати 
свою доньку Улянку за багатого, але придуркуватого Стецька і так далі. Ніяких 
сюжетних несподіванок немає. Але замість обов’язкових у такому випадку ви-
шиванок і шароварів, які одразу навіюють нафталінову нудьгу музею народного 
побуту, герої вдягнені в джинси й білі футболки з лого спектаклю. «Сватання» 
на Маріупольщині впевнено полишило територію лубка й шароварщини, отри-
мавши сучасне звучання. В «Terra Incognita» спеціально створили аудіо треки в 
стилі хіп-хоп й фрагментами адаптували текст. Разом із тим використовуються 
відомі пісні й прямі референси до твору Квітки-Основ’яненка. Проте саме «фір-
мове лібрето» привносить роботі цікавості й нетривіальності. Маріупольське 
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«Сватання» – смілива, експериментальна робота, яка стала дуже вдалим поєд-
нанням класичного матеріалу й сучасної форми.

В сезоні 2020-2021 українські прем’єри в драматичному театрі Маріуполя 
відбуваються здебільшого на малій сцені. В камерному форматі представлено 
три вистави. Містична драма «Станція» за п’єсою Олександра Вітра в поста-
новці Єви Тихонової, Людмила Колосович ставить біографічну «Фріду» (за 
п’єсою Тетяни Іващенко), а Анжеліка Добрунова – трагедію «Бритва» за тек-
стом Раїси Гончарової. На великій сцені виходить тільки комедія «Кохання в 
стилі бароко» Ярослава Стельмаха (реж. Анжеліка Добрунова).

Домінантою в Маріуполі досі лишається академічний драматичний об-
ласний театр, попри те, що альтернативний театральний простір у своєму 
розвитку за останні роки зробив відчутний «ривок». Повного переходу на 
україномовні спектаклі досі не відбулося –  від чверті до половини репертуару 
займають вистави російською мовою. Серед україномовного матеріалу досить 
значну частину становлять постановки за текстами сучасних авторів. Рекор-
дсменкою за цим показником є Неда Неждана, п’єси якої тричі з’являлися на 
сценах місцевих театрів. Разом із тим помітні тенденції до уникання конфлік-
тних тем, особливо суспільно-політичного характеру. Вистави «Слава Геро-
ям» та «Maidan Inferno» єдині, які намагаються переосмислити історію, а та-
кож привести глядача до розуміння національних наративів, отримали дуже 
обмежене сценічне життя. Брак актуальної сучасної драматургії та згортан-
ня творчих експериментів призвели до домінування на маріупольській сцені 
«споживчих» розважальних спектаклів. Проте беззаперечним здобутком слід 
вважати декларативний відхід академічного драматичного театру від статусу 
«російського». Бодай у перехідній, гібридній формі, але він здатен у традицій-
но російськомовному середовищі працювати на популяризацію українського 
театрального продукту і водночас на популяризацію національних мовних, 
культурних традицій, які до цього були в Маріуполі екзотикою. Другий фун-
даментальний позитивний зсув пов’язаний із виникненням альтернативного 
театру. Маріупольський глядач вже «проголосував» квитком за його розви-
ток. Професійний «Terra Іncognita» та аматорські колективи «Театроманія», 
«ДрамКом», «Концепція» все частіше конкурують за аудиторію, подекуди 
пропонуючи актуальний і сміливий матеріал. 
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У 150-ту річницю національного деміурга й генія європейської літера-
тури Лесі Українки культурна спільнота представила неймовірний діапа-
зон подій від прем’єр драматичних вистав і балетів до флешмобів і клюб-
них імпрез електронної музики. Незалежно від ювілейних дат мистецьку 
увагу видатних українських акторок як поточного, так і минулого віків 
притягувала поема «Одержима», виконувана на сцені й телевізійному 
екрані Ларисою Кадировою, Лідією Данильчук, Олександрою Галицькою 
та іншими. Свіжість інтерпретації й експериментальний підхід до кла-
сики вирізняють моновистави «Міріям» (Чернігівський обласний театр 
ім. Т.Г.Шевченка, 2018) і «Одержима» (незалежний театральний проєкт 
Людмили Колосович, 2014), викликаючи невдаване дослідницьке заці-
кавлення.

«Міріям» в інсценізації і вистрої заслуженого артиста України Андрія 
Бакірова, тяжіючи до традицій модернізму, тримається в кшталті тонкого 
психологічного театру. В експериментальному просторі «Біла сцена» Окса-
на Гребенюк, заслужена артистка країни, «українська Ґрета Ґарбо» готова 
бути непривабливою і водночас жахливо щирою. Цікаво, що Міріям, через 
постать якої Леся Українка інтерпретує життєвий шлях святої Марії Маг-
далини, актриса грає ще в одній, ансамблевій виставі в репертуарі рідного 
театру – поетичній притчі «Одержима» (режисер – Олександр Лаптій, ху-
дожник – Анастасія Григор’єва, 2015), не полишаючи прагнення докладні-
ше перевинайти ролю, перечитати образ із більшою увагою.
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Просте сценографічне розв’язання творить ефектний і переконли-
вий портрет вистави. У вибудованому сценічному світлі тло, утворене 
переважно сріблястою фолією, варіює кольорами від чорного й сірого до 
полум’яно-червоного, зроджуючи візію побитих морозом голих гілок – 
Ґетсиманського саду, замордованого холоднечею смерти і зради. Моно-
хромність строю героїні несе символізм убозтва земного життя (чорний) 
і духовного очищення (білий). Голоси Йоганни, Старого, Слуги і Пре-
торіанця лунають награні, неначе в голові божевільної героїні, й у цій 
мистецькій техніці є наочним реалістичний план. Репліки Месії у велико-
му друці є трансльовані на фронтальний вищий портал, і Міріям, яка до-
лучається до діалогу, не виголошує їх, а лише відповідає, бо «на початку 
було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Бог» (Йоанна 1:1).

Через велетенську працю душі акторки божевілля її Міріям набирає 
обертів із перебігом гри, і її погляд у фіналі – то очі особи цілком зламаної, 
зі зруйнованим внутрішнім світом. Стулчасті купейні двері, що відокремлю-
ють люстро умовної сцени від ширми, у фінальному акті ховають Міріям як 
ув’язнену або невиліковно хвору пацієнтку, живцем замикаючи її в гробниці, 
де нема Месії, та й «чому шукаєте ви живого посеред мертвих?» (Луки 24:5).

На наш погляд, найбільш неочікувана і нетривіальна інтерпретація по-
еми «Одержима» в монотеатрі належить заслуженій артистці України Люд-
милі Колосович, яка поставила й виконала однойменну виставу, прем’єра 
якої відбулася 14 липня 2014 р. на сцені Львівського національного уні-
верситету імені І. Франка, через 8 днів після звільнення міста Слов’янськ 
– малої батьківщини акторки. Перше звернення мисткині до твору Лесі 
Українки мало місце ще в 1996 р., це була самостійна акторська робота в 
Першому академічному українському театрі для дітей та юнацтва.

Якщо здебільшого українські акторки виконують поему як найпотаєм-
нішу жіночу історію, ідентифікуючи себе з Міріям, то задум «Одержимої» 
на львівський проєктній сцені розгортається як конфлікт творчої особис-
тості, наділеної духовною силою і винятковими здібностями, й запаморо-
ченої очікуванням крові юрби, що прагне офіри. Акторка грає як відсторо-
нений обсерватор, абстрактний медіум театру, який вільно перевтілюється 
в усіх персонажів, і Міріям у її виконанні – то не вар’ятка, але провидиця, 
наділена надпотугою й відкрита до спілкування з Богом.

Пластика мисткині є об’ємною, самостійною, неймовірно різнобарв-
ною і символічною і є, у певному сенсі, «твором у творі», у дечому розкри-
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ваючи характер головної героїні (режисер – Наталія Сенів-Каспшишак). 
Задум є употужнений захоплюючою сценографією з газетними обрисами 
натовпу, що мітингує, а також гіпнотичною спіраллю як центральним об-
разом вистави, на які накладаються напівпрозорі проєкції кінохроніки 
воєн і катастроф ХХ ст. (художник – Оксана Радкевич). У колористичній 
системі вистави присутні три головні кольори: чорний, білий і червоний. 
У фіналі акторка з’являється на сцені в білому декорованому бронежилеті, 
як водночас наречена і смертниця (художник із костюмів – Наталія Руден-
ко-Краєвська). Вистава стала одним із найбільш експресивних і емоційно 
докладних алегоричних відгуків на події російського силового втручання 
й інформаційно-пропагандистської війни на Донбасі.

На каналах YouTube сьогодні можна знайти численні виконання мо-
нологів із драматичної поеми «Одержима», чиє театральне зерно було 
зрощене самою авторкою. Дівчата читають поему на відкритих лекціях у 
школах, на літературних вечорах у бібліотеках, під час виступів художньої 
самодіяльності, на вступних екзаменах до театральних коледжів і ВНЗ. На 
жаль, культурна канонізація будь-якого класичного твору позбавляє його 
життя і віддаляє від сучасника. Одначе представлені сценічні твори й сама 
невгасна цікавість найкращих діячів національного театру до спадку Лесі 
Українки переважують цю небезпеку.
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«ГАРНІ, СИЛЬНО ЗРОБЛЕНІ СНИ ПРО ВІЧНЕ»
(рецензія на показ-лабораторію за мотивами п’єси Оксани Танюк «Сон 

Лакшмі, що побачив Вішну у своєму сні, або Медитація на тему Ігри Богів»
і текстами Сергія Труша, режисер Мирослав Гринишин) 
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кандидат мистецтвознавства,

провідний науковий співробітник,
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Володимирська, 23-В, Київ, Україна, 01034
Linakovalenko17@gmail.com

ORCID ID: 0000-0003-3475-951X

Для глядача побачити нову театральну виставу у форматі «work in 
progress» завжди є нагодою рідкісною. У такий спосіб він (глядач) стає що-
найменше співтворцем, щонайбільше – отримує можливість бачити й відчу-
вати хід думок авторів, їхні талановиті здогадки й болючі подолання власних 
«демонів» на шляху творення нового. Таку можливість наразі надав киянам 
Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса, оскільки, 
відповідно до своєї Програми, більше двадцяти років послідовно транслює 
перформативний експеримент в українську Ойкумену. 

Ескізи нового Проєкту Мирослава Гринишина за драматургічним тво-
ром Оксани Танюк «Сон Лакшмі, що побачив Вішну у своєму сні, або Меди-
тація на тему Ігри Богів» (назва надана В’ячеславом Странніком як переспів 
із санскриту) розіграно у змішаній техніці «паперового» й «живого» театру.

 «Паперовий театр» як жанр, якому не одна сотня років, відродився на 
театральних теренах сучасного Києва з легкої руки культурного менеджера 
«Imagination Format» Олександра Сергієнка, як автора проєкту «Відроджен-
ня Паперового Театру в Україні». Справивши сильне враження на творчу 
інтелігенцію, ледве не надихнувши на стилістичні «подвиги» лялькарів ки-
ївських театрів (яких він активно залучав до своїх абстракційних, асоціа-
ційних філософських вистав), таки створив низку власних проєктів. Тепер 
«паперову» ідею заходився реалізовувати й розвивати Центр Леся Курбаса. 
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«Лесь Курбас та Пауль Клеє. Зустріч на небі» – за текстами Оксани Танюк1 
вилився у проєкт за підтримки Goethe-Institut в Україні. Сьогодні ця нестан-
дартна тендітна театральна технологія лягла в основу пошукової експери-
ментальної вистави за п’єсою цього ж драматурга.

У дискретному режимі маяка, що періодично поблискує з нічного берега, 
оскільки її збірки не так часто, як варто було б, бачать світ, Оксана Танюк 
рухається між власних звитяг як у драматургії, так і в прозі й поезії, хоча 
до останньої ставиться скептично, називаючи її у власному написанні (ви-
конанні) – «хоббізмом» й «танком букоф». Можливо, це вже звична історія, 
коли мова заходить саме про Оксану, але насправді – це не такий вже й час-
тий Дар. Вкотре і завжди відчувати себе творчоспроможно й «на плаву» у 
настільки різних жанрах, точніше сказати б, стихіях. Утім, стихія тут одна – 
потужний деміургічний посил, який дає одночасне прискорення в усіх мож-
ливих напрямках, доступних сучасному ловцю слів. 

Стилістика авторки впізнавана. Створючи вірші, прозу, твори для театру 
вона вільно сновигає серед титанів, богів, крилатих геніїв, образів життя й 
смерті, тіней минулих і майбутніх світів від давньогрецького й давньоіндій-
ського до теперішнього авторського фантазійного, з елементами втаємниче-
ного еротизму «посвячених»: 

«ВІШНУ: Я плив по водах океану
В глибокім сні
Пісні пісень
Я відгомін ловив

1 Мистецтвознавець, закінчила КГІТІ ім.Карпенко-Карого, факультет театрознавства. Друкувалася 
в таких журналах, як «Український театр» (головний редактор молодіжної редакції), «Театр», 
«Театральная жизнь», «Радянське літературознавство». Із 1996 року працює в Національному центрі 
театрального мистецтва ім. Леся Курбаса заступником директора з дослідно-експериментальної 
роботи, а також і як науковець. Пише прозу та п’єси. П’єси «Авва і Смерть», «Ніч Елеонори День», 
«Безодня кличе безодню» поставлені на сцені Національного центру театрального мистецтва ім.Леся 
Курбаса. «Авва і Смерть» перекладена русинською – антологія САВРЕМЕНА УКРАЈИНСКА ДРАМА. 
П’єса  «Ніч Елеонори День» у 2010 році була перекладена і видана італійським видавництвом La 
mongolfi era. П’єса «Мадам і Єва» у 2014 році перекладена македонською, увійшла в збірку «Антологія 
української драми» (Македонія), а також в антологію української жіночої драматургії «Мотанка». 
П’єса  “Безодня кличе безодню» увійшла в антологію сучасної української монодрами «Голос тихої 
безодні та інші голоси». П’єса  «Лесь Курбас і Клеє. Репетиція майбутнього» була замовлена Гете-
інститутом для Паперового театру. П’єса «Вой (не)мой волчицы, або Кіт Шрьодингера», присвячена 
Духові Майдану, написана в 2014році, була поставлена в 2018 році у театрі «Перетворення». 
П’єса “Чистий» (2019) – увійшла до антології «Інша драма» – сучасні українські п’єси. Як науковець 
розробляє тему «Театр як ресурс художніх методологій. Постнекласичний контекст». Член Спілки 
письменників і Спілки Театральних діячів. Взято з електронного ресурсу «Сучасна українська 
драматургія». Доступ з екрану: https://ukrdramahub.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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І святкування тих обіймів,
Що вічно будуть там тривати.
Прокинувшись,
Впізнав раптово
Снів моїх царицю
Лотосоока,
одягнута у спогади свої
увінчана гірляндами 
жадань, надій і мрій 
дарує мені дзвін ножних браслетів…
Так провели мільйони років ми
Викрешуючи тишу у мовчанні
І споглядання глибини моєї
Дорівнювало ніжності
Безсмертних мрій богині.
А потім зблизили вуста – 
Й мільйони років
Тривав наш поцілунок
Нектар амрити
Пив я з губ твоїх
І раптом 
Вибухнула тиша.
Так починалась Вічність»2.
Поетичні тексти здавна вважаються складними для театру, для режи-

серів, для акторів, хоча античний театр виринув саме з них. Український 
театр теж має традицію «переживання» «складних» поетичних текстів. 
Лесю Українку також розкривати сценою непросто, як і Жадана й Андру-
ховича й десятки інших поезій для сцени. «… у п’єсах О.Танюк не можна 
встановити первинність тієї чи іншої реальності. Просто метафізична 
реальність, де головними дійовими особами є засадничі сили природи 
чи людські екзистенції, проступає й складається у свідомості глядача по-
ступово, не применшуючи значення того, що відбувається з героями в 
реальності фізичній»3… 

2 Фрагмент п’єси «Сон Лакшмі…»
3 Левченко О. Метафізична драма ОксаниТанюк / Танюк Оксана. Казки для дорослих: не тільки п’єси. 
– Київ: НЦТМ імені Леся Курбаса, 2009. – С.8.
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Прагнучи пізнати основи, художні закони буття (не більше, але й не мен-
ше), авторка створює власний чарівливий світ, якому довіряєш. Її незабутні 
правила життя «фєєчок», написані «для дітей, які стали дорослими» й «при-
свячені кращим друзям – батькам Неллі та Лесю», свідчать: «… у фєєчок зо-
всім інші порядки і зовсім інший погляд на речі. Сни для них це кіно. Дома 
вони часто збирались з подружками подивитися який-небудь цікавий сон. 
Хтось з них пропонував, мовляв, у мене сьогодні такий є сон пречудовий…. 
Фєєчка завжди любила класику – гарні сильно зроблені сни про вічне. Зви-
чайно, Фєєчка пам’ятала, що втручатися у сни їм суворо заборонено…»4. 
Повість «Звістка про Фєєчку» від Оксани Танюк просто таки зачекалась на 
кіноадаптацію, театральний проєкт, або й анімаційний бестселлер. Адже 
справжні фєєчки живуть не тільки у казках Андерсена, або стрічках Дона 
Блута й Уолта Діснея, вони ходять (літають) вулицями наших міст, навіть 
таких полістилістичних, як, скажімо, Київ…

«Як і всі відьмочки, Фіфа обожнювала швидку їзду. Найбільше вона 
полюбляла кататися на повітряних поцілунках, які Бахус у непомірних 
кількостях розсипав праворуч й ліворуч. Часто Фіфочка, завидівши 
довгоногу красуню, сама спокушала полум’яного лірика на не менш 
полум’яний повітряний цілунок і, смакуючи майбутній політ, готувалась 
застрибнути на саме ядро й летіти, летіти… як божевільна»5… Про цей 
твір авторки культовий український режисер KLIM зауважив: «Це Дар 
нашому заблукалому театральному часові, що не пам’ятає ані суті своєї, 
ані призначення».

Твори всіх перерахованих вище жанрів літераторки напрочуд аристо-
кратичні. Проза, вірші, драматургія. Невимушено спіймані й вигнані високо 
вгору на багатьох фундаментах із різних епох, вони вигідно вирізняються на 
тлі немалої кількості сучасних українських драматургічних опусів. «Оксана 
Танюк вміє тактовно оперувати культурними кодами, з повагою до читача/
глядача розраховує на мудрого й літературно обізнаного співрозмовника»6. 
Очевидно, що зростаючи у високощільному творчо-інтелектуальному се-
редовищі, передусім створеному навколо неї батьками – Лесем Танюком і 
Неллі Корнієнко, вона всотувала емоційну мудрість й засвоювала вільні за-
кони творення з найніжнішого віку. 
4 Танюк О.Л. Весть о Феечке. – К, 2006, 112 с. – С.9.(переклад мій – О.Коваленко (Хурсіна))
5 Танюк О.Л. Весть о Феечке. – К, 2006, 112 с. – С.92 (переклад мій – О.Коваленко (Хурсіна))
6 Бондарєва О. Новітня українська драматургія як відкрита нелінійна динамічна система. Курбасівські 
читання. –2009, №3, Ч.2. – С. 153.
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Минув час і «дерева стали маленькими».
На полях сайту НЦТМ «одиниця виміру» цьогорічної березневої афіші 

звучить наступним чином: «показ-лабораторія «Сон Лакшмі, що побачив 
Вішну у своєму сні» за мотивами однойменної п’єси Оксани Танюк та тек-
стами Сергія Труша...». Але п’єса має власну повну назву: «Сон Лакшмі, що 
побачив Вішну у своєму сні, або Медитація на тему Ігри Богів». «Скорочен-
ня» свідоме, (чи «за Фрейдом»), оголює суть – якщо відмовитись від розу-
міння текстів саме як «медитацій», свого роду авторських Мантр – інтерпре-
тувати стає надскладно, а може, і неможливо. 

«Тантризм і взагалі східні практики мене цікавили десь з юності, – ді-
литься Оксана Танюк. – Звісно, тоді для мене це мало якесь інше значення й 
звучання. Це зараз вже мене цікавить цей діалог Шиви й Шакті, саме діалог. 
А раніше – жіноча енергія, яка в тантризмі головна, будівнича, саме вона – 
творча, Вона – дія. Такий активний аспект Бога. А сам Шива – споглядаль-
ний. У цьому випадку, Лакшмі – це теж жіноча іпостась Бога Вішну, його 
енергія... В мене пам’ятаєш, там є: 

«Ліва рука твоя – Шлях захвату духовний
А права – Тиші шлях...»
У тантрі – ліва (якщо коротко) – зривання табу, вихід із зони комфорту, 

акцент на індивідуальному, тут (…) сексуальні техніки, про які так люблять 
говорити (…); а права – (коротко) злиття, заглиблення, відмова від індиві-

Ескіз афіші до вистави В. Странніка
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дуального, від ЕГО.... Ти запитуєш, як це все корелюється з паперовим [те-
атром] – можливо, на темі мікро- й макрокосмосу, на чому стоїть не тільки 
тантра, а взагалі всі давні індійські вчення. Ну й теми дорогоцінності, тен-
дітності самого життя, яке так само має крихку природу (як і паперовий), як 
і всі інші цінності головні – почуття, мрія, фантазія...»7.

Цікаво, що у виданні 2009 року у вступному слові рецензент, пишучи 
про постановку за п’єсою Оксани Танюк «Авва і Смерть» резюмує: «… 
тоді режисер, вибудовуючи власну концепцію, не зауважив того, що має 
зауважувати кожен, хто бере твір молодого драматурга для першого сце-
нічного втілення – власне авторської унікальності, виявити яку можна, 
дуже ретельно працюючи і з текстом, і з самим автором, відкриваючи 
новий, може, ще не дуже зручний для себе світ і відкриваючись йому на-
зустріч водночас. Самовільно «порізана», підігнана під певний стереотип 
і поставлена п’єса не дала уявлення про драматурга»8 і далі: «Повітря, 
яке існує поміж фразами в діалогах, – це та цінна якість тексту О.Танюк, 
яка надає додаткові можливості й режисерській реалізації, й акторсько-
му диханню»9.

У виснажливому марафоні корпорацій спітнілих спин деяких сучасних 
драматургів, що більш за все бояться не встигнути зірвати свій куш із тем, 
які найгучніше віддзвонюють у чиновницьких і зарубіжних «вухах» – тихий 
і вдумливий голос медитуючого філософа звучить щонайменше тверезо, як 
ковток прохолоди у спекотний день. І знову KLIM: «Голос того, хто нас по-
переджає, іноді необхідно гучний. Але голос, що істинно рятує, завжди дуже 
тихий…». Режисер і мислитель С.Данченко свого часу між іншими спосте-
реженнями зауважив: «Злободенність – категорія, яка взагалі суперечить 
природі театру. Факт сам по собі – ще не предмет мистецтва. Театр володіє 
великими можливостями художньо узагальнювати явища, досліджувати не 
подію, а першопричину»10. Оксану Танюк цікавлять першопричини – «гарні, 
сильно зроблені сни про вічне»…

 Повертаючись же до «гібридного жанру», що було запропоновано в 
новому Проєкті, варто визнати – тексти Сергія Труша, виконавця однієї з 

7 Фрагмент листування О.Коваленко (Хурсіної) з автором.
8 Левченко О. Метафізична драма Оксани Танюк / Танюк Оксана. Казки для дорослих: не тільки п’єси.  
– Київ: НЦТМ імені Леся Курбаса, 2009.  342 с .-  С.6.
9 Там також - С.7
10 Данченко Сергій. Прогнози ризиковані. Записав А.Драк. // Культура і життя. 1989. (Цитовано за 
книгою Сергій Данченко. Бесіди про театр. 1999).
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ролей постановки, у тканині «показу-лабораторії» – це скоріше репліки до-
волі аб’юзивного характеру, почасти – відсилки до «чоловічого» розуміння 
«казочОк» про кохання, трансльовані, безумовно, режисерським рішенням 
досвідченого й професійного Мирослава Гринишина.

Давно знаний в Україні режисер, на цей раз продовжує засвоювати змі-
шані техніки, поєднуючи театральне дійство з можливостями відео зйомки, 
онлайн трансляцій. Це непросто. Валерій Більченко, що нині повертається 
у цифровий світ України роздумами про природу театру, акторськими й ре-
жисерськими курсами, у своєму недавньому березневому пості у ФБ заува-
жив: «…проблема театру онлайн не вирішена. В принципі, вона може бути 
вирішена, але для цього потрібно розібратися в самому змістові театру. І 
виходячи з цього, вибудувати театр новими інструментами. Поки це ніде не 
зроблено. Поки всюди це механічна поверхнева імітація. Телеспектакль або 
аматорське відео»11.

У виставі заявлено дві відеокамери, які транслюють (крупним пла-
ном) руки акторів, що рухають паперовими персонажами («ляльками») 
і (загальний план) відео, яке демонструє можливості стереоскопічного 
об’ємного бачення дії. Прийом не новий навіть для самого Гринишина. 
Але саме цей вибір зобов’язує режисера до вироблення й тренажу фі-
лігранної акторської виконавської техніки. За таких умов актор мусить 
бути подвійно готовий транслювати залу зрозумілі, внутрішньо рухли-
ві емоційні меседжі. І тут поки що транслюється скоріше розгубленість і 
від того – «заштампована імпровізаційність». Актори поки що в процесі 
пошуку необхідних засобів сценічної виразності. Можливо, тому, що цей 
пошук триває і для режисера, який, вочевидь, захопився відкриттям тех-
нічних можливостей театру онлайн12. Тексти драматурга Оксани Танюк 

11 Більченко Валерій. Доступ з екрану: https://www.facebook.com/profi le.php?id=100003476614343
12 «…під час онлайн-трансляції прем’єри проєкту відкрились нові точки зору (ракурси 
сприймання) для глядача за рахунок кількости камер під час трансляції. Саме тих ракурсів, які 
зазвичай не бачить глядач офлайн. Це не відеозйомка, а щось абсолютно нове і нерозвинуте в 
наших театральних умовах. Факт полягає в тому, що ми можемо спостерігати за грою акторів 
онлайн зі стількох ракурсів, скільки камер налаштовано у режимі онлайн. Їх може бути 10 або 
100 або…. І все це створює неймовірний онлайн-колаж віртуального театрального дійства. 
Окрім цього, є можливість в онлайн монтувати, демонструвати змонтоване і записувати 
змонтований готовий мистецький твір щоразу новий. Як і щоразу нова жива вистава офлайн. 
Я міркую, що ми на порозі створення зовсім иншого виміру театру». Мирослав Гринишин: 
«Ми на порозі створення зовсім іншого виміру театру» – 06.02.2021. Доступ з екрану: https://
www.politarena.org/2021/02/06/9657/?fbclid=IwAR0Ce-E3iPayqK6Ekh6iBX-Iwa07Xt048V4ZB-
WPokxJyJkKO6cN0AUDeSs
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занадто пластичні, щоб їх виголошувати резонерськи, занадто тендітні, 
щоб «розрулювати» їх звичними «широкими мазками». На момент показу 
здалося, що паперові «ляльки», створені Ольгою Новіковою (студенткою 
останніх академічних наборів Д.Лідера) – «танцюють» пластичніше за жи-
вих «ляльководів». Засоби виразності для текстів такого штибу ще треба 
шукати й знаходити.

«ОХАН: Мені
Немає діла 
Чи Любиш
Ти 
Чи ні
Мені
Моєї досить
Любові й пристрасті
Станцюй
НАЛОЖНИЦЯ: Ні, 
Не буду
Танцювати зараз вам
ОХАН: Рабині
Не відмовляють пану
НАЛОЖНИЦЯ: Емір
Сам в рабстві
У своїх бажань
Я і є
Бажання ваше.
ОХАН: Ти починаєш небезпечну гру.
Коли терпіння втратить
Повелитель...
НАЛОЖНИЦЯ: Ні, твій талан, 
Станцюю я тобі
Пізніше.
Поки ж почекаю.
До зустрічі
Ви
Не готові ще»…
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Режисер, відповідаючи на мої запитання, зокрема зауважив наступне: 
«Складність режисерського задуму «мікро у макро» полягала у ряді тех-
нічних питань, а саме під час синхронізації паперового театру, як витоків 
первинного людського ігрового начала, цифрової медійності, як симулякра 
сучасної реальності та казкової історії любові чоловіка й жінки, як вічної 
людської таємниці. Під час поєднання цих трьох складових виявилось, що 
лінії стиків не сходяться. Мікро медіа не дає бажаної чіткої якісної ясності, 
гра акторів через персонажів паперового театру ліквідовувала їхні людські 
емоції та стани, самі персонажі й реквізит паперового театру не витримував 
навантаження безперервними пробами їх у руках акторів і ламалися (…) 
Висновок: на даний момент тривають проби подальшого сплавлення цих 
надважливих складових у цілісний мистецький колаж, де, окрім усього ви-
щеописаного, існує важлива музична й світлова тканина вистави, але най-
головнішим залишається знайдення вірного акторського стану для персона-
жів п’єси»13.

Доброї роботи нам усім.

До матеріалів додано: 
Афішу Слави Странніка 
2 ескізи персонажів Ольги Новікової.

13 Фрагмент листування О.Коваленко (Хурсіної)  з режисером.

Ескіз мізансцени з персонажами вистави О. Новікової.
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ІРОНІЧНЕ КРУЖЛЯННЯ ТОРІШНЬОГО СНІГУ 
 (рецензія на виставу «Торішній сніг»

за п’єсою Олега Миколайчука-Низовця «Зніміть з небес офіціанта», 
режисер Ірина Калашникова)

Катерина Платон,
 магістрантка освітньої програми

 «Українська мова та література та західноєвропейська мова»
Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Якщо вам хочеться небанально подивитися на (часом) банальні стосунки 
чоловіка й жінки, завітайте на виставу «Торішній сніг» Ірини Калашникової 
до Центру Курбаса. Тут є камерність, гра в напівтемряві і – історії пристрасті 
(чи кохання?), знайомі всім.  

Маємо головного героя Альфонсо – промовисте ім’я для нашого культур-
ного контексту, чи не так? І от цей Альфонсо на годину стає гідом його власної 
історії життя: він був офіціантом, а потім став митцем, потім – мерцем, але 
найважливішими є його невтомні пошуки Музи, ідеалу, які ніяк не увінчають-
ся остаточним успіхом. Ось ніби з’являється жінка, що закохує в себе героя, а 
потім щось іде шкереберть – і жінка стає розчаруванням, яке зникає, залиша-
ючи після себе тільки подув сніговію. І приходить наступна, яка теж здатна за-
хопити й захоплює, а потім стає «не такою», а на заміну їй приходить третя… 
(Спойлер: буде й четверта, й п’ята, і навіть більше). 

Історії стосунків Альфонсо циклічні, бо ніби в зачарованому колі він шу-
кає й шукає ту саму, щоби вкотре розчаруватися і знову покладати надії на 
черговий варіант. Тут можна подумати: бідолаха, так і лишається самотнім… 

Але. 
Офіціант на небесах.
Офіціант витає у хмарах. 
Офіціант певен, що він деміург, а всі його коханки – об’єкти, з яких тре-

ба зліпити вже згадуваний ідеал. Тому в драмі Олега Миколайчука-Низовця 
офіціант говорить зі своїми колишніми ляльками (у п’єсі всі героїні – ляльки, 
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хоча режисерка Ірина Калашникова обігрує цей елемент у виставі по-іншому: 
лише перша з жінок, Мія («найбіліший сніг») – вродлива блондинка у білій 
сукні з маленькою копією себе в руках), і ці ляльки мусять бути слухняними 
ученицями, щоби бути гідними Майстра, Ментора, Маестро.

«Люби мене.
Захоплюйся мною.
Слухай(ся) мене.
Ти не слухаєш? Як?! То йди геть.»
Тому – зніміть з небес офіціанта (і це каже сам Альфонсо). Бо проблема 

в тому, що, попри всі свої постулати про ідеальну жінку, він фактично на-
магається вчити ляльок (і цей образ – максимально прозорий авторський 
хід, щоби показати ставлення героя до своїх коханок) і «рибок», на що йому 
прямо вказує клієнт: «…Ваша рибка вам нічого не скаже (…). Тому що рибки 
не вміють говорити». А ще показово, що у виставі чоловік осипає монетами 
офіціантку, щоби та мовчала, коли їй наступають на ноги, – ну чим не лялька? 
До речі, його ім’я в цій виставі викриває героя не як любителя жити за кошт 
жінки, а як чоловіка, який використовує партнерку, щоби отримувати від неї 
захоплення, бути Вчителем і моралізатором для своїх учениць. 

Альфонсо бентежний і непостійний у стосунках (хіба що тільки ця непо-
стійність і є постійною), і він підіймає таку саму бентегу в жінках, щоби потім 
розчарувати їх і розчаруватися самому. Навіщо? Думаю, тому, що для нього 
сам сенс – не в кінцевій точці, а, власне, в самій гонитві за жінкою, бо по-
шук, перша пристрасть, закоханість – це все для нього гра, гостра страва, яку 
хочеться щоразу смакувати заново; поки він і чергова пані закохані й ще за-
сліплені одне одним, вони танцюють (і, варто сказати, актори вражаюче точно 
й вишукано впоралися з дійсно складною хореографією), і танець – це етап 
зацікавленості, іскри, флірту, романтичного запаморочення, яке минає, ніби 
сп’яніння. 

Що цікаво: на сцені ви побачите складану драбину – від початку до кінця 
вистави. Може, це відчайдушна спроба офіціанта залишитися на небесах, у 
своїх мареннях? Чи драбина символізує використання жінки як нової сходин-
ки до вершини? У будь-якому разі, під «складанкою» (як у дитячій грі «я в 
домику») герой ховається, коли не витримує шаленого натиску Аманди-пан-
тери; драбину ставить між собою і музейницею, навіть коли вони танцюють; 
з висоти драбини Альфонсо спостерігає за черговими ляльками. Драбина сто-
їть завжди, бо йдеться не про позиції на рівних, бо хтось мусить вчити – а 
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хтось слухати, хтось говорити – а хтось мовчати, хтось цілувати – а хтось... 
підставляти щоку?

Неготовність героя до реальних стосунків підкреслено через іронію над 
його пошуками: він вперто вимагає в офіціанта подати торішній сніг. Чому 
сніг? Як символ чогось чистого, досконалого, і на менше Альфонсо не зго-
джується. Але ж так красномовно, що сніг він хоче саме торішній – адже то-
рішнього снігу вже немає. Здається, чоловік підсвідомо обирає нездійсненне, 
ефемерне замовлення того, чого вже давно нема. І щоразу, коли зникає жінка 
з його життя, спогади, які він так плекає – як той самий торішній сніг, як те, 
чого не повернути. Можливо, короткий вихор снігу після кожного розставан-
ня – спогад, те єдине, що залишається в Альфонсо? Чомусь саме про це для 
мене афіша до вистави: чоловік у капелюсі з опущеною головою, і в цьому об-
разі відчувається відстороненість, погляд збоку (може, на самого себе?) і спо-
гади в диму (бо він курить цигарку, але хіба дим – не про ту ж невловимість і 
втраченість чогось, що назавжди йде в минуле?). 

При цьому всьому постановка майстерно наповнена тонкими іронічними 
деталями, до яких так красиво привертає увагу Сергій Мельник, виконавець 
ролі Альфонсо: його персонаж уподібнюється до трикстера – не хорошого, не 
поганого, а дуже суперечливого, здатного бути водночас привабливим і чи-
мось відштовхувати (що наближує його до реального життя), і часом здається, 
що стихія гри, танцю, перевертання почуттів від кохання до ненависті – мак-
симально природне для нього середовище, де герой провокативний, епатаж-
ний, крапельку самозакоханий, сповнений бажання зачепити собою публіку; 
заразом він щирий у своїй вірі в те, що самотній, у нерозумінні причин цієї 
самотності та у звабі щоразу піддаватися і входити в гру з Жінкою ніби по 
спіралі: нова Вона – але той самий сюжет між ними. 

Однак у всього є фінал, і коли чоловік опиняється на небесах (тут – відкрите 
поле для інтерпретацій, що з ним стається; може, й справді, «віддає Богові всю 
душу»?), історія набуває невідворотності, навіть фатальності: жінки (ніби судді 
чи богині в білих одежах) викривають його, і тому вкривають білим – наче 
снігом, вибратися з-під якого йому вже не вдається. От тут уся історія набу-
ває виходу із точки закільцьованості, бо там, де Альфонсо хотів говорити сам і 
змусити інших слухати, тепер він кричить з-під білої пелени без жодного звуку.

Отже, ще раз: якщо захочеться зовсім по-новому подивитися на знайомий 
всім сюжет і побути до нього максимально близько в усіх сенсах, вам – до Цен-
тру Курбаса. А після вистави може хотітися сказати так багато – і не бути слів. 
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«ДИВИТИСЬ ДОЛІ В ВІЧІ…»
 (рецензія на виставу «Кассандра» за однойменною п’єсою Лесі Українки, 

режисер – Давид Петросян)

Софія Богуславець,
студентка 4 курсу освітньої програми

 «Літературна творчість, українська мова і література та англійська 
мова», Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Майбутнє оповите мороком і туманом незнання – і краще б йому таким 
залишатися, аби не знати правди (подейкують, вона гірчить). Таким настоєм 
насичена вистава Давида Петросяна «Кассандра» за мотивами однойменної 
драматичної поеми Лесі Українки. Цікаво, що нове бачення класичного твору 
не передбачає осмислення його у світлі недавніх подій чи відсилань на сучас-
ність. Режисер створює хронотоп, механізм якого побудований на незвичних 
декораціях, колористиці (сценограф – Даниїла Колот, художники по світлу – 
Ярослав Марчук, Андрій Кононенко) та образах (2 склади, 24 актори).

Найперше глядач бачить дерев’яні драбини різних розмірів, приперті до 
чорних стін. Власне, облога Трої – але не тієї, класичної. Що тільки не виробля-
ють актори з драбинами на сцені: вони, хоч як це дивно, – і побутові речі (сідало 
чи вішак (у всіх значеннях)), і символ розп’яття, котрий тут утілили буквально, 
й перехід «по-той-бік». Драбини – майданчик для неймовірних пластичних і об-
разних маневрів на сцені. Згодом фігура розростається, й перед глядачем постає 
Троянський кінь. Це й пік майстерності постановників, і водночас найсильні-
ший образ вистави – саме так драбини перетворюються для Кассандри з місця 
для прихистку від розгніваного натовпу на своєрідний ешафот.

Урешті-решт актори використовують драбини за прямим призначенням 
– вони просто вилазять на них, ніби якісь чудернацькі створіння. Власне, ге-
роїні-троянки мають у собі щось тваринне. Якоїсь миті здається, ніби вони 
мавпочки, котрі щойно злізли з дерева (аби взяти до рук палицю й пішло-по-
їхало); іншої миті – білки чи сороки, котрі цокотять, шукають красиві штучки, 
аби ними прикрасити волосся. Коли персонажки гуртом повторюють чиїсь 
слова, щоби «добити» Кассандру, це починає нагадувати дзявкання.
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Серед троянок можна виокремити Поліксену (Ганна Снігур-Храмцова) й 
Андромаху (Христина Федорак). Дві героїні – абсолютні протилежності. Мо-
лодша сестра Кассандри, Поліксена, – ще наївне дитя, котре марить забава-
ми й коханням. Вона ніби уособлює свій народ, такий, що хоче жити у світі 
ілюзій, навіть коли це солодка брехня. Андромаха серед «зграї» троянок най-
головніша. Акторка чудово впоралася з роллю, показавши таку собі зранену, 
але сильну вовчицю, котра готова стати на захист своєї родини. Андромаха 
втратила чоловіка, гірка доля чекає на її сина, та вона, як і всі, відмовляється 
вірити в страшну правду, яку ословлює Кассандра.

Головна героїня у виконанні Ксенії Баші вийшла доволі трагічною. Вона 
стала чужою серед своїх. Постановники навмисне ввели деталі, аби підкрес-
лити це: на противагу босоногим і простоволосим троянкам Кассандра но-
сить взуття і покриває голову непривабливим убором. А ще не рачкує сценою. 
Принаймні спочатку. Протягом вистави глядач спостерігає за моральними 
хитаннями героїні, за тим, як мало-помалу вона зраджує себе, свої ідеали. 
Обличчя акторки завжди напружене, кожне слово ніби дається з болем чи 
зусиллям. Водночас бачимо, як майстерно й несподівано гримаса жаху може 
змінитися божевільним сміхом. Це лякає глядача, і заразом він починає пере-
йматися долею героїні, розуміти її біль і відчай.
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Кассандрі як утіленню правди протистоять два персонажі вистави. Ге-
лена (Світлана Косолапова) – то образ облудливої вроди, прихованих воро-
жих намірів. Власне, це те, за чим ідуть і чим живуть люди, зграя троянок. 
Гелена – прекрасна ілюзія безтурботності, котрою хочеться милуватися. 
Кассандра прирівнює жінку до невідворотної смерті, й та, справді, потім 
стає її втіленням. Про таку метаморфозу глядачеві натякали ще з початку 
вистави: Гелена стояла з пучком ниток у руці, ніби Мойра або володарка 
потойбічного світу. У новому образі вона висмикує мотузку-нитку життя 
Долона з рук головної героїні, сповіщає про жертви і втрати, «підказує» 
троянкам слова, щоби звинуватити нещасну провидицю, врешті, прино-
сить голову коня, котра увінчує піраміду з драбин. Хоч і роль Гелени фа-
тальна, проте її не вистачило як у новому образі, так і в попередньому, 
вона ніби не дійшла до кульмінації.

Другим цікавим персонажем стає брат Кассандри. Акмал Гурєзов, він 
же Гелен, – актор-дебютант, зі своєю роллю упорався блискуче. Найбільше 
його вирізняв голос – улесливий і водночас спокійний. Постава актора на-
пів згорблена, він готовий плазувати й підлаштовуватися під ту «правду», 
котра зараз для нього вигідна. Цікавим доповненням до його образу слу-
гують книжки. Доволі незвично, адже побутує думка, що вони ж – ключ 
до знань, отже, до справжнього й правдивого. З одного боку, можна по-
трактувати це як «теоретичне», закони, які не діють на практиці. З другого 
боку, бачимо: Гелен вириває сторінки з книжок, а проте не змінює своїх 
думок, його слова звучать упевнено далі. Тобто його «правда» в будь-якому 
випадку зручна для всіх, навіть якщо нема достатньо знань, усе можна по-
вернути в «правильне» русло. Саме протистояння Кассандри й Гелена стає 
визначальним у виставі. Сходяться правда і неправда. Сюди можна додати 
конфлікт фемінне-маскулінне, якщо взяти до уваги відчуту Геленом прав-
ду як жінку. До речі, у цьому моменті постановники вдало обігрують слова 
Лесі Українки: «…тая правда – цнотлива дуже і поважна жінка, і сором 
їй ходити без одежі». До цього часу Кассандра вже пройшла певний етап 
трансформації й тому перед віщуном дійсно стоїть «гола».

Протиставлення Гелена й провидиці теж не дійшло до очікуваного піку. 
Тобто так, глядач бачить, як під тиском натовпу й неправди, навіяної бра-
том, Кассандра починає сумніватися в собі. Врешті, піддавшись почуттям, 
вона зберігає життя ворогові, але відразу ж поплатиться за (не)скоєне. 
Проте це був пік розкриття саме головної героїні, а не будь-кого з інших 
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персонажів. Постановники зосередилися на образі Кассандри, решта, по-
при свою бездоганну акторську роботу, залишилися ніби недорозкритими.

Урешті, маємо ще один дует протилежностей – Долон та Ономай. Про 
гру акторів складно говорити – герої виконують лише одну функцію і вті-
люють одну рису. Проте загальне враження складається хороше. Коханий 
Кассандри (втілює Валерій Величко), Долон, з’являється ненадовго, але з 
кількох діалогів можна зрозуміти його лагідний, ще юнацький характер. 
Перед смертю герой узувається – він ненадовго долучається до світу про-
рочиці, адже хоче почути правду з її уст і, можливо, повірити. Також це 
показує, що герой перестає належати до зграї, отже, скоро відійде по-той-
бік. Цар Ономай (Павло Шпегун) – утілення деспотичного патріархально-
го світу. Недарма образ доповнили ланцюгом (потім герой прикладає його 
до голови Кассандри, мимоволі виникає асоціація з терновим вінком). 
Персонажі взаємодіють недовго, проте вже можна окреслити для себе на-
ступний шар конфлікту: зовнішнє-внутрішнє. Цар Ономай прагне трима-
ти Кассандру біля себе саме як власність, іграшку. Він оцінює її красу, на-
томість душу, в яку й не вірить, не отримає ніколи. Пророчиця змушена 
погодитися на пропозицію Ономая, тут настає ще один етап її зневіри й 
«падіння» (в обійми до царя). Хоч і не відкрито, та все ж крім образного й 
духовного у виставі побутує тілесне. Це не тільки «оголення» Кассандри, а 
й, наприклад, епізод, коли Андромаха просить одну з троянок глянути на 
поле за стіною. Акторка вилазить і стає ногами на дві драбини, котрі потім 
розсуваються.

Важливу роль у виставі відіграють світло й колористика. Наприклад, на 
фоні пастельної комбінації сіро-палевого кольорів виділяються чорний і 
червоний (квіти, яблука, кров), як акценти, на яких має зосередитися гля-
дач. Правильне освітлювання у той чи інший момент підкреслює дію чи 
виокремлює деталі. Так ми спостерігаємо за появою потойбічних «знаків» 
з обох боків стін на сцені – рук із книжками чи стрічками. Показовим є 
момент монологу Андромахи, коли решта троянок стоять на драбинах спи-
ною до глядача. Тобто далі від центру, на них падає холодне світло. 

Андромаха єдина дивиться у зал, її обличчя набуває живого відтінку. 
Освітлення також розкриває тваринний чи то пак первісний бік «зграї». Тро-
янки, стоячи на драбинах, підіймають руки ніби до примарного сяйва. Мимо-
волі це нагадує фантастичний ритуал прославлення сонця, коли люди-язич-
ники просили в нього захисту для свого дому.
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Особливу атмосферу створює музика (Звукорежисери – Дмитро Дроздов, 
Владислав Коломійченко). На початку лунає пісня, наближена за мотивами до 
народної, у виконанні Гелени й троянок а капела. Під час вистави звучать тво-
ри Й.Баха, Г.Генделя, Р.Вагнера, а також сучасного естонського композитора 
Арво Пярта. Нескладні мотиви лунають під час своєрідних інтерлюдій, перед 
епізодами-кульмінаціями; патетичні мелодії й акордові ходи підкреслюють 
драматизм тієї чи іншої події.

Вистава залишає приємний післясмак. Давид Петросян не розв’язує кон-
флікт «пророк-народ», а лишень показує нове чудове втілення. Жити ілюзі-
ями чи пізнати гірку правду – ось на яке вічне питання шукають відповіді й 
герої на сцені, й глядачі в залі. 
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ГОЛА ПРАВДА vs СЛІПА БРЕХНЯ
 (рецензія на виставу «Кассандра» 

за однойменною п’єсою Лесі Українки, 
режисер – Давид Петросян)

Ілона Михніцька,
студентка 4 курсу освітньої програми

«Літературна творчість, українська мова 
і література та англійська мова», Інституту філології КНУ 

ім. Тараса Шевченка
 
Узятися за постановку високохудожнього твору Лесі Українки, авторки, яка 

є частиною українського канону, – вже виклик. Глядач пильно вдивлятиметься 
в кожен рух, порівнюватиме з текстом. А режисерові залишиться сподіватися, 
що його не звинуватять у блюзнірстві. Відтак 25 лютого 2021 року, київська 
публіка вітала народження нової інтерпретації «Кассандри» на камерній 
сцені Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, яку 
наважився здійснити режисер Давид Петросян. Чудовий вийшов подарунок 
Лесі до її 150-річчя.

 Це експериментальне дійство позначене стилістикою театру Кабукі. 
Авансцена виходить просто в глядацький зал. Глядачі на власні очі бачать, 
як змінюють декорації. Драбини, що спершу були розташовані вряд, 
схрещуються, накладаються, спираються одна на другу, перетворюючись 
на умовну дерев’яну в’язницю, покої царівни або причал. Актори грають, а 
завіса не опускається. Чоловіки, що будують і розбирають Трою, одягнені 
в чорне. Вони водночас невидимки й воїни-захисники. Здавалося б, як 
відтворити велич мурів стародавнього міста, начаклувати троянського 
коня, показати динаміку війни? Давид Петросян вирішує створити рухому 
конструкцію з десятків драбин, які складаються, наче конструктор. Східці, 
вертикальні й горизонтальні жердини – це символ зв’язку між людським, 
божественним і підземним світами. Зрештою, ця складна рухома 
конструкція породжує поліфонію сенсів. До неї приєднуються пластичне 
дійство й поетичне слово.
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Хто ж така Кассандра? Дочка царя Пріама, жриця Аполлона, чергова 
Сивілла? Маргіналка, феміністка й просто нещасна жінка. Вона наділена 
даром, радше прокляттям, бачити майбутнє, проте не впливати на нього. Усе 
через помсту бога Аполлона, якому вона наважилася відмовити. 
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 Нова історія про те, що немає пророка у своїй вітчизні: «Хто їй вірить? 
Ніхто з людей!». Поліксена, п’яна від примарної надії на майбутнє з ворогом 
Ахіллесом, випалює: «Не винна ж ти, що хвора, / що бог тобі так затуманив 
думку, / що скрізь лихе ввижається тобі…». Сестра одягає білі шати на 
Кассандру, ніби хоче заслати її очі пеленою ілюзії. Зрештою, ця світла надія 
(біла тканина) буде пошматована дерев’яними палицями. 

 Усім здається, що на очах віщунки більма, а їхній власний погляд ясний. 
Однак троянки уособлюють ціле суспільство. Вони поводяться, наче тварини, 
живуть інстинктами: видають чудернацькі звуки кумкання, скрекочуть, 
накидаються на Кассандру, як пси, але найголовніше – тримаються зграєю. 
Вони всі вбачають жрицю винною в бідах троянців. Попри відторгнення 
пророцтв, Поліксена дорікає: «Чом ти мені одразу не сказала, / що горе 
близько?». Може, це суспільство заражене сліпотою, у небажанні бачити 
далі свого носа спотикається об кожен камінець на шляху, впевнено йде до 
провалля? Воно – як Метерлінкові сліпі. 

 Того стада навіть стає шкода, бо безперервна війна сіє безнадію. Тому брехня 
– це втеча. Андромаха говорить: «…та дай же / нам хоч неправдою пожить в надії. 
/ Ох, я вже втомлена від тої правди!». А яке ж знайоме це відчуття сучасному 
українцеві, що виснажений неоголошеною війною, матерям/дружинам, які 
чекають синів/чоловіків зі Сходу. Чи не тому воїни у виставі взуті в берці? 

 Мотив згубного погляду проходить через усю постановку. Кассандра, 
насправді, єдина зряча. Очі акторки Ксенії Баші виблискують тією невловимою 
іскрою божевілля, відреченості, потужної енергії. Однак під впливом соціуму 
героїня починає сумніватися у своєму дарі, зневірюється в собі: «Не тільки 
інші, а й сама Кассандра зневірилась в Кассандрі».

 Але це не єдина її драма. Історія трагічної любові до Долона (актор 
Олександр Печериця) – наче ремінісценція нерозділеного кохання Лесі 
Українки до С. Мержинського: «…то все, що міг Долон Кассандрі дати. / Чому 
ж я мала б і того зрікатись? / Він щиро те давав, а я те брала, / щоб мати спогад 
про хвилини щастя». На сцені Кассандра до останнього не відпускає мотузку, 
за яку тримає життя коханого. Після його загибелі сестри роздягають дівчину 
догола. Вона тепер – нага правда.

 Усі троянки одягнуті в однакові сукні без рукавів. Натомість одяг 
пророчиці закритий, майже не видно рук, а волосся приховане під шапкою. 
Як і волосся Гелена, її брата (його роль виконав Акмал Гурезов). Ось він – 
маркер ясновидців. Режисер вирішив зробити акцент на довгому волоссі 



180

КРИТИКА. СТУДЕНТСЬКА РЕПЛІКА

троянок. З якою метою? Поліксена каже: «…та нащо ж мертвим / щось 
інше, крім волосся, сліз і жертви?». Кассандра віщує недолю всій Трої, тому 
троянки вже стали живими мерцями. Коли Кассандра пристає на пропозицію 
Ономая, жінки, наче тварини, ненаситно поїдають яблука від царя лідійського 
(приймають жертву, принесену пророчицею). У тій сцені облич узагалі не 
видно, все закриває волосся. Довгі коси – це також маркер сліпоти. У русі 
вони застилають погляд.

 Павло Москаль у ролі Ономая, на його радість, вийшов моторошним. 
Тримає в руках ланцюг – залякує силою, показує вищість, прагне покори. Він 
схожий на змія (імітує рух зміїного язика), що прагне змусити пророчицю 
здійснити потрійну зраду («себе самої, правди і лідійців»), як диявол – Єву. 
Коли та погоджується, дає їй червоні яблука, які жінка передає троянцям 
(зрада переходить на всіх). Ономай – віддалена алюзія на дракона Ладона, що 
оберігав золоті яблука.

 Друга біблійна алюзія чекає наприкінці вистави. Таке відчуття, що 
Кассандру розпинають на драбинній конструкції, наче Христа. Вона 
стає невинною жертвою десятирічного протистояння, торжества омани. 
Закінчується нестерпний шлях на її власну Голгофу.
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Вистава багата на несподівані образи. Епізод, коли троянки взувають 
осоромленого Гектора в закривавлені чоботи, складно вибудуваний. Дві 
жінки тримають воїна з обох боків, а потім спускають свої коси з його плечей. 
Створюються враження, ніби він схожий на янгола з крилами (коси – крила) 
й поволі відривається від землі. Отже, Гектор покидає цей світ.

 Один із найбільш яскравих жіночих образів у виставі – Гелена (у 
виконанні акторки Світлани Косолапової). Вона стає провісницею нещастя. 
Кохана Паріса разом із хором виконує гімн смерті, який у Лесиній поемі 
співає шпигун Сінон. Лейтмотив «тіней наших оборонців» переслідує героїв 
від самого початку. Тільки у волосся Гелени вплетено криваві маки – «квітки 
з гранати». Вона навіть виносить голову троянському коневі. Лише Кассандра 
від початку бачить у Гелені потворну Медузу, що паралізує все живе, називає 
її дочкою Епіметея. 

 Чи то збіг, що ім’я Гелена так споріднене з найменням Гелен? Мабуть, ні. 
Цей лжепророк – головний посіпака смерті, адже його пристрасть – морочити 
троянців: «Ти думаєш, що правда родить мову? / Я думаю, що мова родить 
правду». Жрець хвалиться, що бачить майбуття через пташок: «Я бачу, голуби 
/ вернулись і годують голуб’яток!». Пташок ми на сцені не знаходимо – замість 
них книжки тріпочуть білими аркушами. Але книжки – це й символ того, як 
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можна знищити правду, просто вирвавши кілька сторінок. Є момент, коли 
віщун пережовує аркуші й викидає. Він – хитрий маніпулятор, що дає людям 
те, чого вони чекають – надію на гепі-енд. Іншими словами, Гелен розповідає 
заспокійливих казок дурновірам. Хіба сьогодні бачимо не таку ж картинку? 
Під впливом медіа суспільство довіряє хитромудрим спікерам.

 Протистояння Кассандри й Гелена – боротьба смирення й пихи, 
фемінного й маскулінного начал. Можливо, якби Кассандра була 
чоловіком, до її пророцтв ставилися б із більшою довірою. Що роблять її 
сестри? Бідкаються, літають у хмарах ілюзій, звинувачують, підкорюються 
волі роду. Жодна не бере на свої плечі тягар відповідальності, не 
намагається запобігти трагедії. У патріархальному світі давніх греків 
немає місця жінкам, які прагнуть діяти. Тільки Кассандра виявляє риси 
феміністки: сперечається з братом Геленом, відмовляється виходити за 
нелюба, будить п’яних охоронців, коли підкрадаються ахейці. Це образ 
і самої Лесі, яку І. Франко називав «чи не єдиним мужчиною на всю 
новочасну соборну Україну». 

 Візуально-пластичний ряд розкриває конфлікти й проблематику 
літературного тексту. Колористика вистави лаконічна й символічна: барва 
світлого дерева – декорації, барва відтінку сірого каменю – вбрання акторів. 
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Тільки воїни, що виносять реквізит, повністю в чорному. Червоний колір 
– квіти й тканина як образ крові, білий батист – чи то надія, чи пелена на 
очах героїв.

 Музичне тло «Кассандри» тонко відтіняє театральне дійство. Здається, що 
десь далеко чути ліру, кітару або ж тривожний дзвін, свист баталії. Виникає 
враження, що кожна мелодія створена ще давніми греками, адже дихає 
архаїкою (хоча у виставі використано імпресіоністичні твори Моріса Равеля й 
естонського композитора Арво Пярта). 

 Освітлення теж додає правдоподібності, створює додаткові спецефекти. 
Наприклад, світло Місяця, що осяває постать Кассандри, коли та передчуває 
смерть Долона. Один із найбільш специфічних складників – запах. Він дуже 
дивний і таємничий. Принюхуєшся до його штучності, щоби зрозуміти 
природу аромату, однак марно.

Так пахне хіба що суміш солодкої брехні й гіркої правди. Отже, вічна 
ворожнеча.
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КРІЗЬ МОРОК ДО МРІЇ
 (рецензія на виставу «Шинель» 

за мотивами однойменного твору Миколи Гоголя, 
режисер – Валерія Федотова)

Сабріна Вайзер,
студентка 3 курсу освітньої програми

«Літературна творчість, українська мова 
і література та англійська мова», 

Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка

Отримати естетичне задоволення можна навіть у чотирьох стінах 
своєї кімнати! Як? Театр на Подолі організував проєкт «Театр 360 гра-
дусів», до якого кожен може під’єднатися через інтернет і переглянути 
модерні постановки. Перейнятися виставою, яку показують із усіх бо-
ків, і підтримати у складний час рідний театр можна з будь-якої точки 
планети. Засновники мали на меті відкрити публіці широкий простір 
сучасного українського драматичного мистецтва. Це – театр без гляда-
чів у залі, але по ту сторону екрана десятки й навіть сотні тисяч можуть 
подивитися п’єси.

 Виставу «Шинель» показували з 1 по 10 квітня. Митці намагалися зро-
бити акцент на сучасному звучанні музики через поєднання урбаністич-
ного техно й мелодій, що виконував симфонічний оркестр. Через ритміку 
підкреслено найтонші порухи душі персонажів і відтворено незвичну ат-
мосферу дійства. Новаторським є те, що камери стояли довкола всієї сце-
ни і знімали процес з найрізноманітніших ракурсів. Завдяки цьому глядач 
міг повністю зануритися в дійство, глянути на події під незвичним до того 
кутом зору, звернути увагу на деталі й розкрити повноцінно характери 
персонажів. Команда мала велику мету – зробити театр доступним аб-
солютно кожному, адже доєднатися до перегляду можна було безплатно. 
Уже після перегляду охочі могли надіслати «оплески» – кошти на розвиток 
наступних вистав. Автори проєкту – Даша Малахова та Наталія Чижова 
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(продюсерки), Валерія Федотова (режисерка вистави), Валентин Кондра-
тюк (режисер відеоверсії), Олександр Філоненко та Дмитро Авксєнтьєв 
(композитори).

За мотивами однойменного твору Миколи Гоголя створено модерну 
виставу, яка тримає увагу від початку до кінця й торкає найвіддаленіші 
закутки душі. Неймовірно детально й глибоко відтворено переживан-
ня персонажів. Роман Халаімов своєю грою передав особливості Ака-
кія Акакійовича. Чоловік заїкається й човгає ногами по підлозі, часом 
істерично сміється, ображеним поглядом дивиться на людей, а ще за-
нурюється в свої тексти, аби втекти від знущань. Передає виправдану 
життям неквапливість, а потім через викрадення шинелі потрапляє у 
вир фатальних подій. Він відмовився від улюблених справ, аби зібрати 
гроші, отримав те, про що так мріяв, але трагедія не змусила чекати. 
Цікаво, що в акторів під очима створили гримом ефект туші, яка по-
текла. Цим символом прагнули підкреслити трагічність світобудови, 
складність життя й безпомічність людини в ньому. Вони через такий 
знак показали душевні переживання кожного: тривогу, смуток, розпач, 
депресію і т.д. 

Завдяки певним технікам актори загравали з глядачами. Вони підхо-
дили ближче до камер і ніби шепотіли на вухо чи втікали подалі, пере-
ховуючись від того, хто «підглядає». Станіслав Мельник, Юлія Брусен-
цева, Євген Ковирзанов грали кілька ролей одночасно, що змушувало їх 
моментально перевтілювалися. Сценічним світлом було підкреслено їхні 
душевні переживання та фізичні особливості. Воно було то неймовірно 
яскравим, то із кожним кроком героя ставало все темнішим. У п’єсі ши-
нель виявилася одухотвореною, а режисери надали їй жіночих прикмет. 
Завдяки тропам, які апелюють до слуху, зору, дотику та нюху, передано 
турботу про виплекану та виплакану мрію. Чоловік ніжно торкається її, 
міцно обіймає, з ніжністю дивиться на предмет, вдихає теплий запах… 
Шинель – жінка зі своїм норовом. У драмі вона ображається, зникає чи 
прагне бути все ближчою та ближчою.

Вистава охопила цілий спектр тем: від алкоголізму до бідності. Важли-
во те, що постановкою митці намагалися привернути увагу до місця лю-
дини в суспільстві. Порушено також питання жорстокості, деспотичності, 
байдужості владної верхівки, яка переймається лише власними потреба-
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ми. Майстерно передано сюжетний план, де одночасно на сцені відбува-
лося кілька подій. Зокрема, атмосферним є момент, коли Акакій Акакі-
йович розповідає про себе, а поруч його маленького народжує матір. Два 
паралельних, але взаємопереплетених світи – минуле та теперішнє. Варто 
зауважити максимально креативне використання підручних матеріалів, 
адже єдина конструкція на сцені відіграє роль горища, східців на вежу, 
робочого кабінету тощо.

Кожен сприйняв виставу по-своєму. Одним не вистачило атмосфери 
відтворюваного періоду, а інші вподобали новаторський підхід. Головне – 
п’єса знайшла тих, хто пережив із нею історію Акакія Акакійовича.

 



ПРЯМА МОВА





189

ПРЯМА МОВА

«ВЛАСНИЙ  ТЕАТР» ТРЕБА СПОЧАТКУ ЗНАЙ ТИ В СОБІ
 (Іван Уривський – Неда Неждана: розмова про театр)

Іван Уривський, 
український театральний режисер, нині 

режисер-постановник Національного академічного 
драматичного театру ім. Івана Франка, 
лавреат Премії ім. Леся Курбаса (2019),

Заслужений артист України 

Неда Неждана: Пане Іване, яким був ваш перший  поштовх до режисури? 
Іван Уривський: Я ще зі школи хотів бути актором або ведучим, і коли 

вступав до університету, навіть не розумів, хто такий  режисер і чим він 
зай мається. Мій  май стер курсу Ніна Миколаївна Гусакова неочікувано за-
пропонувала спробувати навчатися на режисера, на акторсько-режисер-
ському курсі, й дуже швидко прищепила любов до цієї професії і до театру 
загалом. Тому режисура у моєму житті з’явилась випадково, і я досі не ро-
зумію багатьох нюансів цієї професії, треба ще навчатись і навчатись, бо з 
кожною виставою отримується новий  досвід, і відкриваються досі невідо-
мі можливості й думки. 

Н.Н.: Ви змінили жанр комедії  Гоголя на май же трагедію. Якою була ваша 
мотивація? 

І.У: У кожного великого класичного тексту є своя історія, свій  міф, це важ-
ливі моменти для мене, які я атмосферно намагаюсь розгадати й використо-
вувати у виставах. Коли я почав вивчати історію «Одруження», виявилося, 
що було ще два варіанти, з яких і виросла п’єса, яку всі добре знають. Про це 
йдеться у листах Гоголя, і навіть залишились якісь фрагменти, які ми згодом 
вмонтували у виставу. Сама історія Агафії  і спровокувала до такої  концепції , 
вона як вічна наречена, яка чекає на свою любов, а вона так і не приходить. 
Можна сказати, ми пішли від фіналу п’єси, який  перевертає історію і викриває 
всю трагедію життя головної  герої ні. «Одруження» вже давно має свої  стерео-
типи сприйняття, інколи за ними втрачається сама історія, і хотілося трішки 
змінити кут зору, щоб знай ти для себе нові грані цього прекрасного тексту.
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Н.Н.: Що для вас най важливіше у пошуку режисерського рішення вистави? 
І.У.: Режисерське рішення має непростий  шлях еволюції , все може поча-

тися з вигаданої  сцени, або з діалогу із художником, щоразу по-різному, але 
зустріч з акторами вирішує все, тільки тоді починається рух, все, що вигадано, 
швидко змінюється, або набуває нових фарб. Звісно, головний  поштовх дає 
література, історія, це першочерговий  емоцій ний  вибух. І все ж таки вже саме 
рішення вистави приходить після ї ї  випуску, до цього ми тільки й демо навпо-
мацки, прилаштовуємося, шукаємо, цим і кай фовий  процес репетицій .

Н.Н.: Які принципи для вас важливі у роботі з акторами, і методами яких 
режисерів користуєтесь? Чи маєте авторську методику? 

І.У.: Кожен актор потребує індивідуального підходу, це дуже тонкі речі! 
Тому методики немає, є звісно напрацювання, але зі свого досвіду знаю, що 
у наступній  виставі вони можуть бути вже неактуальні. Важливо правильно 
налаштувати процес, задати правильний  вектор. Завжди цікаво спостерігати, 
як режисер і актори йдуть до однієї мети, але різними шляхами, десь пере-
тинаючись‚ а десь навпаки. Це створює коливання, які розкачують процес, і 
в результаті дають об’єм виставі. Але тут немає рецепту – це все завжди по-
різному, і у кожного по-своєму. 

Н.Н.: Більшість ваших постановок у державних театрах, чи немає бажання 
вий ти з цієї  «зони комфорту» й відкривати авторські смисли у власному театрі? 

Сцена з вистави «Одруження» за М.Гоголем. Одеський академічний 
музично-драматичний театр імені В.Василька. Фотограф Іра Рогава.
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І.У.: Починаючи кожну роботу, ти вже виходиш із «зони комфорту». Це 
завжди невідомість і відчуття, що ти нічого не знаєш. Думаю, всьому свій  час. 
Зараз є багато роботи, планів, і «власний  театр» треба спочатку знай ти в собі, 
в середині, відчути й ого.

Н.Н.:  Постановка американської  п’єси і украї но-американський  проєкт 
об’єднані у спільний  «американський  етап» у творчості чи це різні історії ? Як 
вони виникли? 

І.У.: Це паралельні історії , і «американський  етап» – це більше жарт, іронія. 
«Трамвай  Бажання» Вільямса, американського драматурга, який  ми нещодав-
но випустили в Національному театрі Франка, і незалежний  проєкт «Два го-
лоси» про зустріч Володимира Івасюка і Квітки Цісик, який  зараз у розробці, 
і до якого мене запросив Американський  продюсер. Ось і весь етап, але назва 
красива.

Н.Н.: Ви ставите переважно класику, а яка сучасна драма може вас заціка-
вити? І чи маєте досвід співпраці з живим драматургом у процесі створення 
тексту? 

І.У.: Якраз п’єсу «Два голоси» написала молода драматургиня Марина Смі-
лянець, і це незвичні відчуття, коли ти можеш із автором розмірковувати про 
сцени, міняти ї х, шукати разом. Ми поки на початку шляху, і висновки можна 

Сцена з вистави «Лимерівна» за П.Мирним. Національний академічний 
драматичний театр імені І.Франка. Фотограф Валерія Ландар. 
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буде робити пізніше, але це вже цікавий  досвід. Просто я закоханий  у кла-
сичну літературу, і так вий шло, що я жодного разу не працював із сучасним 
текстом, але є бажання, є настрій , і треба робити собі виклики, тому я потрохи 
вже налаштовуюсь.

Н.Н.: Чи змінила вас (і як, якщо змінила) Революція Гідності й гібрид-
на вій на Росії  з Украї ною – чи проявилася/не проявилася у вашій  творчості? 
І.У.: Звісно, і змінила, і перевернула, і змусила сприй мати світ по-іншому, це 
все якраз співпало з мої ми першими кроками в режисурі, й досі проявляється 
на підсвідомому рівні. Але якщо казати про вистави, то говорити про це на-
пряму поки не доводилося, думаю, цього досить навколо, і вже досить щільно 
ці теми вросли в нашу культуру. Я тільки інколи намагаюся робити натяки у 
виставах, у ї хній атмосфері, сенсах. Це частина нашої  історії , якою зараз запо-
внене все повітря, і думаю, це впливає на кожну людину і ї ї  ремесло.

Н.Н.: У передчутті май бутнього (квантового) театру нову роль почина-
ють грати парадокс, суміщення несумісного, еклектика. У вашій  творчості 
вони - партнери, оппозиціонери, маргінали?

І.У.: Всі ці речі вже давно з’явилися в театрі, просто вони зараз почина-
ють проявлятися по-іншому. Взагалі, ми рухаємося по колу й переробляємо 
все, що зроблено до нас, просто інколи це не усвідомлюємо і претендуємо на 
те, що створюємо щось нове. Так, парадокс і еклектика у гарному сенсі цього 
слова, дуже важливі для театру, через них відкриваються нові сенси, провоку-
ється потік думок. Це два гіганти при створенні будь-якої  вистави, без них у 
театрі сумно й нецікаво.

Н.Н.: Яке питання ви б, можливо, хотіли поставити собі і відповісти? 
І.У.: Я ставлю собі сотні питань щодня, і більшість із них досі без відповіді, це 
дуже особисті речі – розмова з самим собою. Але все починається з «як спра-
ви?» – далі безліч відповідей .
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ПРО ОПЕРУ І НЕ ТІЛЬКИ
(розмова з режисером Євгеном Лавренчуком,

інтерв’юери: Неда Неждана й Олеся Чайка)

Євген Лавренчук, 
український, польський театральний режисер, 

педагог.
Ректор Першої української школи театру і кіно.

Лавреат Премії ім. Леся Курбаса (2020),
Заслужений артист України 

Неда Неждана: Яким був ваш перший поштовх до режисури?
Євген Лавренчук: Коли я був у шостому класі, ми з бабцею пішли за 

лаштунки, тому що мали взяти якийсь костюм для дитячого ранку. Це було 
у Львові в театрі Заньковецької, і я побачив репетиційний процес. Уже по-
тім я дізнався, що це Алла Бабенко репетирувала виставу «Медея». Тоді я, 
звісно, ще нічого цього не знав. Мене дуже вразила атмосфера. Мені сказа-
ли, що оце театр. І я думав: «О, цікаво». Але там не було куліс, усі були без 
костюмів, і світило таке куце чергове світло. І мені саме це все дуже спо-
добалося. Я сказав: «Слухайте, мені дуже подобається театр, давайте туди 
підемо». А бабуся відповіла, що от коли буде прем’єра, тоді й сходимо. Я 
приготувався. Причому на репетиції та Алла Бабенко кричала на артистку 
в мікрофон, і артистка теж щось кричала. Коротше, стояв крик, якесь по-
гане світло. Одним словом, нічого не було зрозуміло. І мені це дуже спо-
добалося. Потім, коли ми пішли на прем’єру, я сидів в залі, а того всього 
немає. Там – усе по-звичному – говорять по черзі, як у театрі. Оце мені вже 
не сподобалось. Я казав, щоб дали мені той театр, який я бачив. Бабця не 
зрозуміла, що я від неї хотів. Я казав, що те, що я хочу, це щось зовсім про 
інше. Вона мене повела до якогось іншого театру – театру юного глядача. Я 
сказав, що це взагалі не те. І мене водили, водили, водили, і все це було не 
те. Вона не розуміла, що я маю на увазі під словом театр. Потім вона мені 
пояснила, що жінка, яку я бачив під час репетиції, режисерка. Я не знахо-
див той театр, який мені був потрібен, і тоді я зрозумів, що я маю створити 
його сам. І те, що я роблю, – це спроба відтворити ті враження дитинства, 
які мені ніхто не міг пояснити. Тобто мій шлях почався з шостого класу, от 
тоді я й зрозумів, хто я є.
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– А чому вас найбільше захопила опера? І чи є у вас бажання про-
бувати якісь інші театральні напрями?

– По-перше, оперою я займаюся зараз, а до цього я зробив десь 35 ви-
став у драматичному театрі. Так що до сьогодні це була драма, а тепер 
опера. В дитинстві я виступав у дитячому хорі. Ну я не вмів співати, я 
робив вигляд, що співаю. Але мені дуже це все подобалось. Опера – це як 
вищий прояв саме природи театральності. Вона поєднує в собі кінемато-
граф і драматичний театр. Опера 400 років тому передбачила те, що потім 
реалізовувалося в кінематографі: монтаж, комплекс-план, масштабуван-
ня, нарізка тощо. От зараз, до речі, до нашої розмови, я монтував свою 
виставу «Травіата». І це неймовірно круто – поєднання монтажу з музич-
ною драматургією. Опера просто передбачила те, що використовується в 
кінематографі. 

– Як змінюється оперне мистецтво сьогодні, що стає пріоритетним 
на ваш погляд?

– З одного боку, сам капіталізм, сама цивілізація, змушує оперне мис-
тецтво змінюватись у бік action і в бік show. І тут немає нічого поганого. 
Коли мені кажуть, що оперу перетворили на незрозуміло що – це дурни-
ця. З одного боку, це так і має бути. І режисерська опера – це те, що має 
бути. Але з іншого боку, на моє переконання, оперна режисура як мис-
тецтво у стовідсотковому масштабі ще не народилася, як не дивно. Вона 
ще народиться. Оскільки режисерська опера – це кінцева фаза еволюції 
такого жанру як опера, яка ще не народилася, я можу стверджувати, впер-
ше, що й оперна режисура, значить, ще не народилася. Тому що опера, це 
не запис у нотах, не те, що співають, і не те, що потім на компакт-дисках, 
а це те, як вона зроблена в кінцевому вигляді в театрі. А в кінцевому ви-
гляді вона ще не зроблена так, як це має бути. В тому сенсі, що режисери 
зараз викаблучуються. Вони переодягають артистів, поміщають їх у різні 
запропоновані обставини. От зараз Богомолов у Пермі поставив виставу, 
де Кармен з Молдованки в Одесі в часи гоніння євреїв. Там шалені деко-
рації, але вони просто переставляють ці обставини місцями. От давайте 
зробимо Хозе якимось маніяком, який в кінці вбиває всіх електропилою. 
Одних людей це шокує, а для когось – це правильно, і вони вважають, що 
так і має бути. Насправді, немає значення, як кількісно ми змінимо запро-
поновані обставини. Зараз режисура займається так званим переодяган-
ням, або непереодяганням. Тобто, або все по-старому, з нафталіном, або 
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ми всіх одягаємо – усі наркомани, хтось там іще – і давай грати. А це немає 
значення: так чи так. Режисура взагалі не про перевдягання. Оперна ре-
жисура – це вміння трансформувати образ, який автор створив у музиці, 
завдяки нотам, у простір, де кожна музична фраза – це не просто музика, 
щоб вуху було приємно, а певна побудова певної думки. А думка вона про 
щось. Вона не абстрактна, а конкретна. Тобто композитор створює якийсь 
абсолютно свій текст, який не пов’язаний із тим текстом, який співається 
або говориться. І на те він великий драматург, а не ілюстратор лібретиста. 

– Що для вас найважливіше у пошуку режисерського рішення ви-
стави?

– Ой, зараз я вас буду банити. Це суперпитання. Жахливі слова – «по-
шук режисерського рішення вистави». Це взагалі некоректне формулю-
вання. Вибачте, це я не вас хотів образити. От ніякого такого «режисер-
ського рішення». Це нісенітниця. Режисерські «знахідки», «рішення», 
«придумки». Я маю для себе словник заборонених слів. Оце – заборонені 
слова, тому що це доля нездар – знаходити режисерське рішення. Бац – в 
мене Кармен буде лиса, бац – Хозе буде гомосексуалістом, бац – Ескаміль-
йо буде наркоманом, бац – це все буде у психлікарні відбуватися. Я приду-
мав режисерське рішення і потім три години на цьому рішенні їду, і натя-
гую одне на інше, як контрацептив на голову, а воно не натягується. Тому 
що три години сорок хвилин музики – з ними щось треба робити. І те, що 
в мене Кармен проститутка або якийсь манірний Хозе я можу розтягнути 
тільки на дві хвилини. Прикладів може бути багато. Але от цього «рішен-
ня» вистачить на три хвилини, на чотири, на сім. На п’ятнадцять – це вже 
буде нудно, а опера триває три години сорок хвилин. І тому я категорично 
проти оцього «рішення». Режисерське рішення – це для мене ворог, а тим 
більше – «пошук». Ніякого пошуку не існує. Воно зразу накриває, образ 
накриває тебе. Звісно, ти шукаєш, але ти постійно уточнюєш – це не по-
шук. Це – уточнення образу. От я хочу так, а потім так, а тоді так, а може, 
я від того відмовлюсь. Ось так може бути, але це не пошук. Але це дуже 
круте правильне питання. 

– У вас є досвід роботи в різних країнах. Які ви бачите особливості 
саме в творчій роботі?

– Я би протиставляв закордон не Україні, а всьому пострадянському 
простору. Все що є поганого у наших театрах, в Росії, в Білорусії, в Ка-
захстані, напевно, і так далі – це одні й ті самі постсовкові проблеми. Так 
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що тут немає проблем в Україні, є проблеми взагалі. І зараз я теж скажу 
штуку крамольну. В дев’яноста восьми відсотках театри мають статус на-
ціонального. І проблема знаєте в чому? Зараз мене взагалі всі забанять. 
Проблема в тому, що коштів не мало, а надто багато. Державних коштів 
у національних театрах надто багато, а менеджмент навіть не на нулі, а 
нижче нуля. Шкода, що немає від’ємних величин, мінус п’ять, наприклад. 
Із такою відсутність менеджменту це, як друшляк. Ти їх кидаєш, а потім: 
«Ой, мало». Так вони ж усі вискочили з дірочок. Тобто проблема не в ко-
штах і не у відсутності коштів. Якби їх було у два рази більше, я вас за-
певняю, мистецтво кращим не стало би. Просто посилились би тепличні 
умови для тих людей, які не вміють працювати з точки зору менеджменту. 
А на Заході усе по-іншому. Там є, як в кінематографі, production. Там вони 
мислять продукцією. Там немає інтриг на пустому місці. Там усі все ро-
блять найкращим чином. Звісно, там є свої штампи. Але там керівництво 
ніколи не буде… Наприклад, ви знаєте, що я був номінований на Шев-
ченківську премію? А Шевченківська премія – це найвища премія. Моя 
номінована вистава належить Одеському оперному театру. Так радуйся, 
радуйся Діва Марія, радуйся, Господь з Тобою! Ви собі не уявляєте, що за 
три дні до результатів Шевченківської премії комітет завалюють анонім-
ками зі сторони театру, щоб мені не давали Шевченківську премію. Уяв-
ляєте? Здоровому глузду, а тим більше на Заході, ніяк не пояснити те, що 
люди самі проти себе йдуть. Чому? Тому що є спільна справа, а є особиста 
заздрість. Тобто це можливо, тільки коли ми не розуміємо, що ми робимо. 
Просто комусь дуже хочеться, щоб комусь іншому не було так добре. Ось і 
все. От, наприклад, ми працюємо на фірмі й заробляємо гроші. І чим біль-
ше ми напрацюємо, тим більше ми заробимо – і ви, і я. А я беру, тихенько 
обдзвонюю клієнтів і кажу: «Йдіть краще до конкурентів». Це абсолютна 
глупість, але таке відбувається, тому що люди не на своїх місцях. Вони 
отримують платню, мають що робити, мають багато часу, й тоді знахо-
диться час для інтриг і так далі. Цього не пояснити десь там на Заході, де 
все дуже чітко, ясно і де капіталізм бере своє. А тут ще є таке, чеховське…

– А щодо особливостей у творчій роботі, яка є різниця між тим, як 
режисери працюють у нас, в Україні, і за кордоном?

– Різниця є. По-перше, там нема такої бадяги. Там немає… є таке сло-
во «херня», от там немає «херні». Проблема нашого пострадянського теа-
тру в тому, що насправді дуже мало виробничого професіоналізму, тобто 
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(втрачається) надто багато часу. Цього немає в кінематографі, наприклад. 
Бо що таке кінематограф? Продюсер або режисер зібрали команду одно-
думців. Однозначно я не буду брати собі в команду токсичних людей. 
Окрім того, всі розуміють, хто такий режисер, усі розуміють, хто такий 
продюсер, і всі розуміють, що всі працюють на найкращий результат – їх 
для цього сюди взяли. Тут не питання кількості грошей, тут питання в 
правильних шляхах виробництва. Що відбувається в театрі? В театрі ві-
сімдесят солістів, сто хористів, сто оркестрантів і ще інші, тобто всього 
сімсот п’ятдесят людей. Вони вже є. Ти до них приходиш і кажеш: «Народ, 
давайте щось замутим», – а вони мають своє життя. У них своє життя, 
свої уявлення про хороше й погане. У західних театрах немає штату со-
лістів. Там я приходжу і, якщо мені потрібне найкраще сопрано для пев-
ної ролі, я беру її з Австралії, знаходячись в Торонто, наприклад. Мені 
потрібен такий-то Хозе, тенор, то я беру його, наприклад, з Варшавської 
опери, тому що я його знаю, знаю його можливості, й він, як мені здаєть-
ся, подібний до героя. Я створюю команду, є декілька складів. Ми граємо 
цю виставу впродовж місяця чи півтора й розходимося. Кінець продукції. 
Там немає такого, що вистава йде сімдесят років і, я так завжди жартую, 
«костюми, декорації й артисти часів автора», тобто автентична постанов-
ка. Такого немає – і тому немає штампів. Курилка – це для того, щоб тіль-
ки швидко перекурити між продукцією, між роботою, а не як місце посіву 
пліток, хто з ким, хто як, хто для кого. Коли йде виробничий процес, це 
нікого не має цікавити – ми всі зібралися, щоб створити найкращу ви-
ставу. А в оперному театрі немає розуміння загального процесу, є кожен 
окремо. «Так, о котрій я потрібен завтра? О котрій я виходжу на сцену?» – 
на цьому все закінчується, кожен сам по собі. І з цим я воюю. Я хочу ввес-
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ти реформу – має бути наскрізне розуміння процесу. Навчив мене цьому, 
саме в оперному театрі, Борис Олександрович Покровський – великий 
реформатор. Він казав, цитую: «Є окремий цех солістів, який не знає, що 
відбувається в хорі в той момент, коли ми стоїмо на сцені. Є великий цех 
хору, який не знає, що відбувається в цеху солістів. Є цех балету, який не 
знає, що відбувається в оркестрі. Є цех оркестру, який не знає, що відбу-
вається в хорі. Вони всі не знають і не хочуть знати. Більше того, в них є 
свої посадові інструкції, в них є свої колективні договори й контракти, де 
чітко прописано початок їхніх творчих дій і кінець». І далі Борис Покров-
ський каже: «Бачите як на законодавчому рівні, на рівні закону й права, 
оперу позбавляють синтезу й розуміння». Це є велика шкода для процесу. 
У «Травіаті» є балетна сцена. Це була не моя постановка, а редакція старої 
версії. І наді мною навіть підсміювались, і вони досі цього не зрозуміли, 
коли я сказав: «Нехай артисти балету співають. Вони мають знати слова 
і співати». Вони питають: «Вибачте, як це співати?». Я їм пояснюю: «Ну, 
хай роблять вигляд. Вони ж не в хорі, їх не буде чути. Вони ж не співаки». 
Мені відповідають: «Вибачте, тоді буде збиватись дихання, і вони не змо-
жуть танцювати». Я кажу: «Добре, хай співають, але не танцюють». І тут у 
них стався колапс – вони не розуміли навіщо. А я сказав навіщо: бо у цій 
сцені вийшли не артисти балету, а гості, які зараз знаходяться у Флори. 
Вони зараз будуть бухати, грати в карти на гроші, курити тощо. Мені по-
трібен натовп гостей, а не балетний цех, який вийшов станцювати. Ці гос-
ті на п’яну голову починають танцювати, розважатися, але ця органічна 
енергія йде з їхнього відпочинку, а не з того, що вони вийшли і старанно 
витанцьовують. Тобто це просто повне нерозуміння. Вони-то розуміють, 
що вони танцюють. І вони танцюють на вищому рівні. Вони фахівці своєї 
справи, але в них повністю відсутнє розуміння того, хто вони на сцені в 
цей момент. Вони іспанці, матадори із Мадрида. Це хіба іспанська діаспо-
ра до них приїхала? Ні, це ж гості. Один схопив шматочок фіранки собі 
на голову причепив, інший вкрав щось з-під спідниці, а вона прикриває 
спіднє. І ви починаєте самі між собою розігрувати забаву матадорів. Це 
можна назвати рольовими іграми, та як завгодно, але тут важливе точне 
розуміння драматургії всього, що відбувається з твоїм персонажем, навіть 
найменшим, навіть який не прописаний у лібрето. На жаль, наша репер-
туарна система в театрі не передбачає співпраці, не передбачає не те, що 
ко-продукції між театрами, а навіть між цехами всередині театру. Ми ніби 
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створюємо спільну виставу, а виходить, що кожний тягне своє і знати не 
хоче, що відбувається в першій дії. В принципі, в драматичному театрі це 
нонсенс. Я знаю весь текст, навіть якщо я виходжу десь там у другій дії, 
а в оперному артисти приходять по годиннику. Вони виходять на сцену, 
роблять свою дію – підняв меч, поглянув на небо, сказав: «О дайте мені 
свободу» – й ідуть. Усе. Вони навіть забувають, що там відбувається в пер-
шій, в четвертій, і в третій дії, бо в них кінець робочого дня. Оце така 
дивна постсовєтська традиція, скажімо так. У традиції ніколи нічого не 
буває хорошого й живого. Традиція – це завжди мертвеччина. Тосканіні 
казав: «Традиція – це зрада». 

Це зрада чогось живого, чогось справжнього. У тому, що я кажу, немає 
різниці між «новаторством» і «не-новаторством» . Не важливо, Ескамільйо 
буде з ірокезом чи Кармен діставатиме тампон з-поміж ніг, як це зараз від-
булося у місті Перм у Росії у постановці Богомолова. Там замість квітки, яку 
Кармен вручає Хозе, вона діставала тампон, і, звісно, не з кишені. І публіка 
одна обурена, а інша – істеблішментська – каже: «Ну, а що, це цікаво». Я не 
тримаюсь ні того табору, ні іншого. Так може бути? Вона може діставати там-
пон? Може. Можна все, що завгодно. В мистецтві немає неможливої точки 
зору. Для мене – це не режисура, але це і не є не режисурою. Я нічого не можу 
сказати про цю виставу, коли мені кажуть, що там, ось таке відбулося. Я лише 
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можу сказати, що режисура не про це. Не має значення, наскільки епатажний 
або традиційний жест зробив артист. Для мене дуже важливо те, про що я 
вже сказав, – розуміння драматургії. Далі кожний режисер, з огляду на свій 
стиль, смак, естетичну орієнтацію тощо, реалізовуватиме драматургію тими 
чи іншими засобами. До оперної драматургії, яка не є ілюстрацією лібрето, 
тексту, який співають, ми ще не доторкнулися. Ми її не розуміємо. А я якраз 
намагаюся цим займатись.

Тобто візьмемо, наприклад, арію тривалістю в п’ять хвилин, в якій 
мужчина з квіткою співає жінці: «Ти пам’ятаєш, що ти мені колись дала 
квітку. Вона зів’яла, але любов між нами не зів’яла». Якщо запитати в ре-
жисера чи співака, про що ця арія, то вони зможуть переказати лише сло-
ва: «Це арія про те, що квітка зів’яла, а любов не зів’яла, бо він її кохає, 
і він про це говорить». Але це зовсім не так, тому що арія триває п’ять 
хвилин, і кожна музична побудова – це якась думка. Тобто це паралельний 
текст, який йде, йде, йде, і композиторові ледве вистачає п’яти хвилин, 
щоб висловити якусь думку. І це не має абсолютно нічого спільного з квіт-
кою і з любов’ю. Скажуть: «Ну, зачекай, він же про це співає», – але я зараз 
говорю про інше. Лотман чи Бахтін вже давно сказали про багаторівне-
вість тексту. Є текст, підтекст, контекст. Я розмовляю з вами, озвучую свої 
думки, а паралельно я дивлюсь у комп’ютері на те, який у мене зараз буде 
розклад. От це і є справжній текст, який відбувається паралельно з тим, 
що я говорю. Ми з вами говоримо, а паралельно робимо висновок одне 
про одного. Я думаю про вас одне, ви думаєте про мене інше. Словом у 
кожного з нас відбувається якийсь паралельний текст. І от композитор – у 
цьому велич оперної драматургії – прописав як зовнішній текст, у вигляді 
слів, які говорять, так і отой внутрішній монолог чи діалог, який відбува-
ється, тому що характер вокального рядка чи оркестрового супроводу го-
ворить про справжні думки героя, навіть не почуття, а думки. І драматург, 
тому і видатний драматург, що його драматургія, оця його конструкція 
працює, а артист може не знати про це і не думати. Диригенти, на жаль, 
цим не займаються. Режисери ще цим не займаються. Але для глядача 
драматургія – конструкт композитора, який створений у партитурі, – на 
якомусь рівні працює. Працює система лейтмотивів, система тембраль-
ної і тональної драматургії, арок. Коли я говорю – я можу казати якусь 
дурню, а йде лейтмотив смерті мого батька чи лейтмотив прокляття – це 
дуже важливий текст, який нами не усвідомлюється, тому що ми не музи-
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кознавці. Та й музикознавці це не знають. Це окремий світ, скажімо так, 
окремий дискурс музичної драматургії. І дуже важливо не плутати його з 
драматургією лібрето. Я кричу про це на весь світ, постійно.

Цим займався Борис Олександрович Покровський, але тут має спів-
пасти. Ти маєш бути режисером: вміти будувати образи, знатися на сучас-
них тенденціях, мати режисерський смак. Ти не можеш використовувати 
якісь там діжки, круг, який крутиться, синтезаторну музику. Якщо це по-
гоня, то не може бути такого, щоб артисти на повному серйозі бігли одне 
за одним на одному місці, бо круг крутиться. Ну, звичайно, якщо це якась 
казка, ТЮГ, будь ласка. А от так на повному серйозі – це просто поганий 
смак. Використання якихось картонних декорацій або коли якась мигал-
ка згори зображає грім і блискавку – це mauvais ton. І це питання просто 
смаку, от як людина вдягнута. Це не можна запакувати в якесь правило, 
чи в якийсь виняток із того правила. Так ось треба мати, по-перше, режи-
серське відчуття часу. От просто мода: ми вдягаємось не старомодно або 
навпаки – старомодно, і робимо це свідомо, як, наприклад, Стрелер. Він 
використовував керосинові світильники і так далі, але ось це «старомодно 
свідомо» виходить супермодно. До того ж, ти маєш знатися на математи-
ці відчитування того тексту, який заклав композитор. Ви уявляєте, яка, 
скажімо так, гримуча суміш має бути у постановнику? І от Борис Олек-
сандрович Покровський, який прекрасно орієнтувався в драматичній 
партитурі, з драматургічної точки зору був поганим режисером, тому що 
дивишся його вистави – і це просто ТЮГ, Саратовський ТЮГ. На задньо-
му плані в якісь карти грають, в якихось чоботях сидять –  це все смішно, 
але оперу він оживив. Завдяки вмінню зчитувати партитури він робив 
дуже дивні речі, але актуального театрального розуміння в нього не було. 
А Роман Григорович Віктюк, мій учитель, навпаки – він сам по собі театр. 
Його режисерський театр жорсткий, іноді брутальний, безкомпромісний, 
але це однозначно театр. Одначе того, що вмів Покровський – зчитувати 
оперну партитуру –  він не вмів. Він просто, як усі режисери, ставив зміст 
опери своїм рішенням, придумував, так би мовити, й далі відбувається 
якась режисура під музику. Але знаєте в чому «подлянка» опери? В тому, 
що якщо ти йдеш не за партитурою нотка в нотку, а придумуєш на музику 
якусь дію, тобі завжди буде забагато музики. Я був асистентом на виста-
ві Віктюка «Шукачі перлів». Це було у «Новій опері», там є можливості, 
бюджет. І в нього був сценограф Боєр Володимир. Вони зробили вели-
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чезну семиметрову скульптуру Шиви, яка опускалась і піднімалась, потім 
паралельно виїжджали і заїжджали назад якісь величезні горизонтальні 
скульптури слонів. 

Бідна Максакова співає ту арію, і я пам’ятаю як Віктюк каже: «Володя, 
опускай Шиву!». Шива опустився, Віктюк дає наступну команду: «Давай 
слонов!». Поїхали слони. Тоді він каже, щоб Шиву піднімали назад. Шива 
повертається нагору, і Віктюк командує, щоб повертали слонів. Після 
того, як вони повільно поїхали назад, він  знову просить опустити Шиву.

Пройшла лише хвилина й десять секунд, а арія триває шість хвилин. 
І я розумію, що він Шиву вже два рази підняв і опустив, слони вже ви-
їхали й поїхали назад. І раптом я бачу режисерську неміч. Він не знає, що 
робити далі. Він на мене дивиться і питає, чи багато там ще тієї музики, 
аж скривився, а я йому показую клавір, а там такий об’єм у листочках, і 
кажу: «Ну от ще скільки». Тобто ось так і буде, це і називається вигадки. 
Він вигадав слонів – це геніально. Виїжджають семиметрові слони, але 
вони виїхали – і на цьому все. Скільки вони виїжджають? Ну сім секунд, 
постояли, картинка змінилась. Давай слонів назад, ну то вони й поїхали, 
а опера триває три години. І в цьому сенсі Борис Олександрович Покров-
ський не страждав. Він завжди знав, що відбувається зі зміною музичної 
фактури, з тремоло, з інтонацією, з тональністю, але відчуття Шиви і сло-
нів у нього не було. В нього був простий колодязь, чоботи, і гра в карти 
на задньому плані. 

– Які принципи для вас важливі у роботі з артистами? Чи маєте ав-
торську методику?

– От тут два різних питання – принцип і методика. Методика є, вона 
чітка й наукова – на те вона і методика. Я її викладаю. А принцип – це інше 
питання. Принцип дуже простий і дуже важливий – це відвертість артис-
тів. Тобто мені чхати на їхнє розуміння, на їхню інтелектуальну роботу. Це 
принцип любові. Ми маємо бути, ну вибачте за таке слово, коханцями – не 
у фізичному сенсі. Ми маємо всі любити одне одного, і має бути довіра. 
Вони не мають сумніватися, а я маю мати право на помилку. Знаєте «на-
чальник завжди має рацію»? Оце той момент, але це з любові. Тобто вони 
не мають сумніватися в тому, що я кажу, а я маю в цьому сумніватися, але 
я потім себе поправлю. Це дуже важливий принцип для мене. Не має бути 
ніякої роботи, усе має бути в кайф. От ніякого «я на роботі». Ми маємо 
збиратися і робити все в кайф. І має бути fun. 
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– Ви віддаєте перевагу класиці, а чи маєте якісь пріоритети у сучас-
ній драматургії? Які?

– Я не стверджую, що щось хороше, щось погане. Я не знаю просто. 
Мені цікаво працювати з крупною формою. Я не знаю, що таке класика, 
але мені цікаво працювати і з темами, і з сюжетами, і з героями з вели-
кої літери. Бачите, перша опера, яку я поставив в Одесі, це «Травіата» 
– дуже заїжджений репертуар. Якщо б мене запитали, чи хочу я, щоб 
моєю першою оперою була, наприклад, опера «Воццек» Альбана Берга чи 
навіть «Пеллеас і Мелізанда» Дебюссі чи Бела Барток, тобто щось експе-
риментальне, то я скажу, що ні. Тому що на «Воццеку» будь-який дурень 
виїде. От зараз постав «Воццека» – і це буде революція і скандал. А я 
хочу показати як то є – працювати на «Травіаті». І коли Василь Володи-
мирович Вовкун, художний керівник Львівської опери, запитав: «Євгене, 
а над чим ви зараз працюєте? Що буде вашою першою виставою в Одесь-
кій опері?». Я сказав, що це буде «La Traviata». А він мені: «Гм, це так 
банально». Я йому відповів так: «Я не шукаю оригінальності. Я вважаю, 
що оригінальність – останній притулок для сірості». Він не образився. 
Якщо ви мене зараз запитаєте: «Євгене, яку наступну оперу ви хочете 
поставити – «Аїду», «Синю Бороду» Бели Бартока чи навіть наш укра-
їнський «Золотий обруч?» Я скажу, що «Аїду». Якщо ви мене запитаєте: 
«Євгене, ваша тема це є Аристофан чи брати Прєснякови?», – я скажу 
Аристофан. І це не снобізм. Просто в мене така естетична орієнтація. Ось 
Стас Жирков навпаки каже, що сучасний режисер має вчитися лише на 
сучасній драматургії. От студентам треба забути про все й думати тільки 
про сучасну драматургію. Це його сфера інтересів, і він на цьому будує 
свій прекрасний театр. Я займався сучасною драматургією. Я був в екс-
пертній раді фестивалю «Нова драма» в Росії, і Едік Бояков, коли він іще 
не був божевільним і злочинцем разом із тим Захаром Прілєпіним, давав 
мені безліч драматургії. Я все це знав, брати Прєснякови, Дурнєнкови і 
так далі. Я пам’ятаю, що прочитав сто вісімдесят п’єс за чотири місяці.  
Не знаю, як я це читав. Уявляєте собі, сучасна драматургія, чого там тіль-
ки не було. І воно мені настільки приїлося, що в мене просто виробилась 
ідіосинкразія, тому мене не цікавить сучасна драматургія. Я маю на увазі 
драматична драматургія, на відміну від видатної оперної… Але знову ж 
таки, що таке сучасна оперна драматургія? Якщо брати твори, які я на-
звав, то їм по сто років, але вони ще не дійшли до наших сцен. Ані опер 
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Бели Бартока, ані «Воццека» в Україні немає. У нас немає навіть Рихарда 
Штрауса, якому вже сто п’ятдесят років, і навіть Вагнер грається раз чи 
два на сто років. Так що я зорієнтований на високу класику і я не боюсь 
бути тут якимось нафталінним. Мені цікаво бути в діалозі. В цьому сенсі 
я традиціоналіст, хоча я зараз сам собі суперечу, я сказав, що не люблю 
цього слова. Я дуже люблю старі парфуми, наприклад, старий запах Coco 
Chanel 1926 року або «Манон» того ж року і так далі. І от я приходжу 
туди, де продаються парфуми, і думаю, що хочу щось нове, що зациклив-
ся на одному й тому ж, весь час пшикаю те саме. Я ходжу, нюхаю щось 
нове. Бувають просто суперські аромати, а повертаєшся все одно до Hot 
Couture Givenchy. От уявіть собі, що є молода кінозірка і така сама стара 
кінозірка. Погодьтесь, що стара кінозірка, хоч вона така сама зірка як 
молода, трохи більше зірка, ніж та молода. Луї Арагон казав, що об’єкт 
стає мистецтвом тільки тоді, коли він на рівні занепаду. Візьмемо, напри-
клад, просту нову ляльку у вітрині магазину. Це міщанська забавка, вона 
не є мистецтвом. А візьміть ляльку, киньте у калюжу, прикиньте сухим 
листям, виколіть їй око, витягніть одну руку, дайте косий дощ, дайте по-
терту чорно-білу плівку – і це вже може бути арт-об’єкт. Культура завжди 
фіксується на рівні свого занепаду. Вона ніколи не є новою кахельною, 
лінолеумною естетикою. Вона завжди має потертості. І в цьому сенсі ве-
лика класика має в собі потертості. Вона має ці вади. Вона стає артефак-
том завдяки тим недосконалостям. Анна Маньяні казала фотографу: «Не 
приховуйте мої зморшки. Фіксуйте їх. Вони мені дісталися надто доро-
гою ціною». І для мене це важливо. Наприклад, є видатна п’єса «Збирач 
куль» Юрія Клавдієва. Йому було двадцять років, коли він написав її. 
Вона з матюками, але по правдивості вона просто супер, та я все рівно 
повернусь до Hot Couture Givenchy. Я все одно повернусь до Верді. Мені з 
ним бути цікавіше. Я не буду прокидатися о шостій ранку й бігти на репе-
тицію заради Юрія Клавдієва. Це не снобізм. Просто мене це не надихає. 
Ось так усе просто.

– Чи змінила вас (і як, якщо змінила) Революція Гідності й гібридна 
війна Росії з Україною – чи проявилася/не проявилася у вашій твор-
чості?

– Ага, зараз я спробую на це відповісти. По-перше, щоб це не прозву-
чало як реклама і якесь самохвальство, але все-таки мистецтво завжди 
випереджає події, які стаються. Митці мають передчуття. І знаєте, що я 
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хочу сказати? В мене є така вистава «Дракон», яку я робив у Львові за 
п’єсою Шварца. Вона про тоталітаризм і про події, які відбуваються з 
казковим народом. Дракон символізує тоталітарну владу і так далі. Цю 
виставу ми робили разом із дуже хорошою львівською театральною ху-
дожницею Наталею Лєйкіною. Там є момент, коли люди вітають нову вла-
ду, і я кажу: «Давайте дамо їм в руки якісь стрічки. Просто щоб чимось 
махали і вітали нового губернатора». Вона погодилась, але питає: «А 
які?» Ну, кажу, будь-які, головне, щоб були яскраві. Вирішили нарізати ті 
помаранчеві й таки нарізали. Помаранчева революція відбулася десь че-
рез 4-5 місяців. І потім вже на фотографіях і на відео мені було трохи 
незручно, тому що дуже поганий смак режисера – «на злобу дня» робити 
такий реверанс в історичну сторону. Але це було зроблено абсолютно не 
так. Далі мій наступний «дракон» проходив уже в Томську, в Росії, але це 
було якраз паралельно з подіями на Майдані. І нещодавно ми з Антоном 
Байбаковим написали оперу «Дракон». Її прем’єра мала відбутися, не від-
булася, перенеслась – і, може, слава Богу. Тобто я постійно повертаюся до 
того «драконівського» матеріалу. Мене цікавить питання не влади і не 
політики. Мене завжди цікавить фашизація свідомості людини, як пра-
цює матриця того фашизму. І ви знаєте, є дуже цікавий момент. Був ви-
бух антисемітизму в Польщі, вже в 70-ті роки. Я бачив документальний 
фільм – це сталося на півночі Польщі. В одному містечку було єврейське 
поселення, і люди вже давно пережили ті голокости. Просто в магазині 
одна бабка сказала іншій бабці щось на кшталт того, що «євреї полива-
ють мацу кров’ю християнських немовлят». І після цього почалась хвиля 
ненависті, яка захопила всю Польщу. Людей єврейської зовнішності ви-
саджували з електрички, били, єврейські будинки закидали камінням, 
жінка бігла, а в неї кидали каміння. Тобто зненацька, ось так на порож-
ньому місці, невідомо звідки взялась інформація, вона почала генерува-
тися, як в оргії, і людям вже було нецікаво де правда, де неправда, що це 
люди, які мають свою біографію, своїх батьків, дітей. На людину навішу-
ється якась проста функція – єврей, бандерівець, червоний, білий. Тобто 
ми ніколи не йдемо Іван проти Івана чи Іван проти Петра, ми йдемо білі 
проти червоних, «наші» проти «бандерівців» і так далі. Виходить, що лю-
дині навішується ярлик якоїсь функції, а функцію вбити набагато легше, 
ніж людину зі своєю біографією. Я ж мешкав у Росії 15 років, і ми їздили 
на гастролі до Ростова, коли там усе це починалося. Мені очевидці розпо-
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відали про танки, які там їздять. Потім я, звісно, що з Росії поїхав, але от 
у зв’язку з усім цим фашизація свідомості – це дуже цікавий феномен. І 
не треба мати ілюзію, що ми тут в Україні такі «просунуті» й, бачачи ро-
сійську агресію і гібридну, інформаційну війну, маємо щеплення від того 
й уже знаємося на тому. Ні фіга. Ми зараз трішки змінимо обставини, 
костюми – і за хвильку самі можемо стати агресорами десь в іншому міс-
ці, там, де це неочікувано. Бо зараз ми вже навчилися, що про євреїв по-
ганого не можна казати, що відкрито в нашій країні гомофобія не толеру-
ється. В Росії я був свідком, коли ще в 2007-2008 роках гомофобії офіцій-
но не було, більше того, людина маніфестувала свою сексуальність, а 
інші казали: «ой, так це ж прєкрасно», але раз, два – і раптом зараз більш 
гомофобної й узагалі ксенофобної країни, ніж Росія, я не знаю. У нас в 
Україні це зараз такий етап, що не можна відкрито казати будь-які гомо-
фобні, сексистські й антифеміністські речі тощо. Слава Богу, що в нас є 
такий open-mind, що в нас відкрита свідомість, але доки ми не пропрацю-
вали ці механізми, як же це працює, завжди будуть цькування, переслі-
дування, нетерпимість до іншої людини. Я би ввів у школі якийсь такий 
предмет про історію, але не про історію фашизму – що фашисти це ті, хто 
у формі зі свастикою марширують, – а про фашизм як психологічний фе-
номен. От у Михаіла Ромма є фільм «Звичайний фашизм», і я би ввів по-
няття фашизму в родині. Це звичайний побутовий фашизм, без свасти-
ки. Це дуже цікава тема, і у зв’язку з цим, безумовно, я не знаю в Україні 
такого митця, на якого б, опосередковано чи напряму, не вплинула Рево-
люція Гідності. Я є великим адептом Революції Гідності. Я називаю її з 
великої літери, це саме – Гідності. Я не приймаю ніякі ці вкиди і скрипти 
типу «що ж це за гідність, коли ціни виросли», «що ж це за гідність, коли 
ми стали гірше жити». У цей момент почався відлік незалежної України. 
До сих пір це була репетиція. І мені здається, це найкраще, що сталося з 
нашою країною, як би там не було фізично важко, бо після війни завжди 
є зміни. Коли ти починаєш ремонт робити в квартирі, то спочатку в тебе 
стає гірше, ніж краще, і ти думаєш: «Навіщо цей ремонт? Ну так, було по-
ганенько, але не так же, як зараз – пилюка і все погано». Одначе був об-
раний вектор – єдиний, правильний. І ви знаєте, після того, як я поїхав з 
Росії, я чотири чи три роки жив в Ізраїлі. І я поїхав не до Ізраїлю, я поїхав 
з Росії. Я поїхав не куди, а я поїхав звідки. Коли ти тікаєш, ти не думаєш, 
куди ти їдеш. Просто в Україні я не мав ні житла, нічого, тому й жив в 
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Ізраїлі. Я мав там усі умови: будинок у хай-тек районі, на березі моря, в 
самому центрі Тель-Авіву, де всі посольства й пальми. Що ще треба? Що 
ще треба для людини? В мене там родина, в мене там рай. Але я читав 
новини про Україну, про конкурсну систему добору кадрів на керівні по-
сади в заклади культури, читав про те, що відбувається, і розумів, що я 
дуже хочу приїхати в цю бідну, скажімо так, в погано оплачувану, Украї-
ну і робити будь-що. І я навіть подавався на різні конкурси, але, звісно, 
ми все одно ще не подолали цю совєтську систему, коли є кумівство. От 
ти з громадською організацією фальсифікуєш якісь конкурсні моменти, 
ти думаєш про себе, чи підтримуєш подружку, але ти не розумієш і не 
думаєш, що твої діти й онуки будуть ходити на культурний продукт та-
кого рівня. У нас ще немає свідомості, в нас немає довготривалого плану-
вання, бо в нас історія кострубата. Вона, як латками такими, залатана. І 
ці історичні перерваності, нас, на жаль, привчили до тих перерваностей. 
А що це означає? Якщо завтра мене або мого батька можуть розстріляти, 
а вчора вже розстріляли мого діда, то сьогодні потрібно жити тут і зараз. 
І хто собі більше хапне, хто більше розкидає ліктями інших, собі стежку 
проторує, той і виграє. Хто моторніший, той і виграє. Але то є філософія 
90-х років і філософія «першого хапка», скажімо так. Тепер уже, в тому 
числі завдяки Українському Культурному фонду, завдяки деяким, я не 
скажу всім, тенденціями Міністерства культури, які започаткувала не ця 
каденція, а ще попередня-попередня, ми починаємо розуміти, що таке 
стратегія, що таке довготривале планування. Фактично в нас у театрах 
немає поняття концепції сезону, лінії стратегії стилістики театру. Нема. 
От зараз ми запросили Петренка поставити це, потім запросили Бабенка 
поставити інше, потім ми запросили Іваненка поставити в нас ще щось. 
А навіщо? А чому саме їх? А чому саме те чи інше? На це керівники відпо-
відають: «Ну, бо то українське», або «А, ну, бо це Шекспір». Насправді з 
драматичних театрів я можу назвати форматний театр «Золоті ворота», 
форматний театр на Лівому березі Дніпра, незалежний форматний театр 
«Дикий театр». Принаймні ми точно знаємо, що вони транслюють. Ми 
дуже чітко знаємо, що там може бути, а чого там не може бути, навіть з 
точки зору репертуару. Зараз трохи вибудовується, пунктиром, концеп-
ція Івано-Франківського драматичного театру й з усіх оперних ледь-ледь, 
на трієчку з мінусом, але вимальовується концепція Львівської націо-
нальної опери під керівництвом пана Василя Володимировича Вовкуна. 
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Всі решта театрів, і Одеська опера включно, не знають, що таке плануван-
ня. Вони скажуть: «У нас є планування. Ми плануємо». Та це не плану-
вання. Це називається просто запланувати абищо. «Планьорка» – це не 
планування. Тут відсутня концепція. Концепцію може зробити лише ін-
тендант, лише людина, яка поєднує в собі, не номінально, художнє керів-
ництво й директорство, і є тим «мозком». Це окреме мистецтво. Це дуже 
важко. Одним словом, я не знаю, куди я зараз зайшов від нашого питан-
ня. Значить, дивіться, напряму на мене Революція Гідності не вплинула, 
але вона вплинула опосередковано. Я навіть думаю інакше. Я навіть ду-
маю, що це наша свідомість вплинула на саму Революцію Гідності. Не 
було ніякої Революції Гідності. Була наша свідомість, яка підготувала цю 
Революцію Гідності. І в цьому сенсі митці випереджали ці тенденції й 
уже в творчості робили цю Революцію. Ну якось так. Для мене це, безу-
мовно, якась, на жаль, сумна, але дуже світла пляма в нашій історії, яка 
змусила повернути вектор нашої країни. І тепер, мені здається, невдовзі, 
як закінчиться війна на Донбасі, а я сподіваюся, що в 2021 році вона за-
кінчиться якимось чином, не знаю яким, але все йде до того, що це має 
статися саме у 2021 році, – Україна буде країною з найшвидшими темпа-
ми розвитку в Європі, з точки зору міжнародних інвестицій та економіч-
ного розвитку. У нас є приклад. У Польщі або Чехії не було прикладу Чехії 
і Польщі, а в нас є. Ми точно знаємо, який наш вектор: куди у нас буде йти 
мистецтво, моделі фінансування поза бюджетними коштами, що таке ор-
ганізації нон-профіт, чим інституції культури відрізняються від закладу 
культури. От просте слово, простий вордінг, але це радикально різні речі. 
Ті, хто розуміє, що таке інституція, звісно, розуміють, про що мова, але в 
закладах культури, коли починаєш про це казати, вони навіть і не розумі-
ють, бо вони – заклади культури. І от тут є, знаєте, «Даннінг-Крюґер наше 
все». Вони не знають і від того щасливі, бо вони не знають своєї некомпе-
тентності, і ця некомпетентність дає їм таке право святої простоти.

– Ви потрапили в конфліктну історію, загрозливу для життя. Роз-
кажіть, що сталося і чому?

– Ви про випадок з Одеською оперою?
– Так.
– Оскільки зараз йде слідство, і я прошу відкрити кримінальну спра-

ву, то всі чіткі висловлення можуть бути звинуваченням, а це має зро-
бити слідство. А втім, я це категорично пов’язую зі своєю професійною 
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діяльністю як головного режисера Одеської опери (на момент публікації 
номеру Євген Лавренчук – екс-головний режисер Одеського національного 
академічного театру опери і балету – прим. ред.). Я заявляю, що в цьому 
замішана дирекція. Це побиття було зроблено на замовлення. Я знати не 
знаю тітушок, які це виконували, і в мене взагалі ніколи не було пробле-
ми такого рівня. Я – інтелігентна людина. Все вказує на те, що це люди, 
наближені до директорки. Сама директорка, звісно, від того страждає, 
бо на неї ллється бруд і підозри, що вона толерує цю мафію, а, зрештою, 
так воно і є, тому що вона стала власним тілом прикривати в театрі двох-
трьох токсичних людей. Я їх прізвища не називаю, тому що вони а) цьо-
го не варті; б) вони не є публічними, і це нікому не буде цікаво. Якщо 
вона взялася їх прикривати, то всі стріли полетять в її, на жаль, тіло. 
При цьому, до неї особисто я не маю ніяких претензій, окрім однієї: вона 
покриває мафію, яка вже багато років дуже низького рівня, скажімо так, 
мистецького бачення. Тобто там просто відсутнє мистецьке бачення. Там 
є его, висока платня і нетерпимість до всього. А подивіться, в Одеській 
опері ніколи ж нічого цікавого не відбувалося. От якісь там концерти 
тихенько-низенько, і отакий рівень їх і влаштовує, і більше того – він 
зараз таким і буде. І яскраві митці, яким є я і якими були до мене попере-
дники, там не відбувалися. Ні режисерка Оксана Тараненко – моя колега, 
яку я дуже поважаю і люблю, ні навіть Оксана Линів, яку вони зараз ви-
сувають як ікону, дали їй можливість подиригувати репетицію «Євґенія 
Онєґіна». Оксана Линів зараз політично, звісно, говорить, як вона вдячна 
Одеській опері, що з неї почалося творче життя, але там воно би ніколи 
не відбулося, тому що так чи інакше, вербально чи невербально, митців 
відтіля просять іти. Але я сказав: «Ні, я тут буду. Це є державний театр. 
Це не ваша приватна власність». Це державний театр, на який держава 
щоденно витрачає, і зараз буде не метафора, – один мільйон гривень. Бю-
джет Одеської опери щоденно – один мільйон гривень. За день. За день! 
Навіть сьогодні. Це я взяв просто порахував, скільки держава виділяє на 
заробітну платню, на електроенергію, на інші супутні речі, плюс податки, 
плюс нарахування тощо, поділив бюджет на рік, на кількість місяців – 12, 
на кількість днів, і вийшло один мільйон гривень за день. Навіть сьогод-
ні, коли всі пішли вишивати хрестиком, в’язати шкарпетки, і нічого не 
відбувається – це все одно мільйон гривень. Якщо ви візьмете бюджет 
вашого Центру Леся Курбаса або Дикого театру, або будь-якої незалежної 
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формації, то три-чотири дні існування Одеської опери, коли нічого не 
відбувається, – це є п’ять-шість, можливо, знакових видатних проєктів 
інших формацій. Я про це все дуже активно говорив. Я став медійним об-
личчям. Знаєте, ви зараз берете інтерв’ю у мене, а не в директорки театру. 
Ви берете інтерв’ю у мене, а не в головного диригента театру. Я – обличчя 
цього театру. Був ним, є, і, сподіваюся, що буду. Це виявилося неком-
фортним для декількох людей, які звикли до тепличних умов, коли їхній 
монопольній діяльності нічого не загрожує. До мене був Проскурня Сер-
гій Владиславович, який захотів реформувати білетне хазяйство, ввести 
електронні квитки. Це вдарило по мафії, тому що електронні квитки – це 
контроль. Вже не можна продавати подвійні білетні книжки, проводити 
свої махінації, і його фактично також випроводили. Там не було фізичної 
розправи, але були такі самі погрози. Більше того, замішані були ті самі 
люди, які замішані зараз і в моїй ситуації. Я не хочу, щоб тих людей по-
карали, я не хочу, щоб їх посадили, я навіть не хочу, щоб їх знайшли. Я 
просто хочу, щоб їх не було в театрі, і їх там не буде. 

– Що ви думаєте про «директорську» систему нашого театру, в якій 
художнім керівником нерідко стає нетворча людина, і яку реформу цієї 
системи могли б запропонувати? 

– Реформа може бути тільки одна – у нашій свідомості, у доброчеснос-
ті. Як би пафосно це зараз не звучало, але є поняття «букви закону», а є 
поняття «духу закону». У нас закон 955-8, прийнятий у 2016 році, «Про 
культуру» зі всіма змінами, про конкурсну процедуру зокрема й про ква-
ліфікаційні вимоги до претендентів на керівні посади, –  сам по собі пре-
красний, але він розрахований на доброчесне, прозоре й свідоме суспіль-
ство, коли громадські організації будуть делегувати в комісію людей, які 
є доброчесними й прозорими, яким можна довіряти, які оберуть найкра-
щого, а не зручного або знайомого для себе. Ми не придумаємо ідеальної 
формули. В історії завжди все робить особистість. Якщо це геніальний 
менеджер, але він не крутий митець, а посада називається генеральний 
директор-художній керівник, то він займає цю посаду, розуміючи, що він 
має залучити видатних митців, щоб його заклад відповідав певним по-
казникам ефективності. І я сподіваюся, що будуть розроблені показники 
ефективності для того чи іншого керівника. Якщо він видатний митець, 
який не дуже знається на менеджменті, він на свій розсуд залучить лю-
дей, які будуть забезпечувати менеджмент театру. Я знаю одне – в закла-
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дах культури адміністратори й менеджери мають забезпечити мистецтво, 
а не навпаки. І дуже важливо, і от цим інституція і відрізняється від за-
кладу культури, що коли ми кажемо: «Одеська опера зараз ставить «Боге-
му». Ми ставимо «Євгенія Онєґіна», «Аїду»», – це неправильне формулю-
вання. Театр нічого не ставить. Заклад культури чи культурна інституція 
не створює культурний продукт. Культурний продукт створюють мит-
ці, а інституція забезпечує тим митцям комфортну прогресивну роботу, 
процес. От у цьому є різниця. Я підписався під «Травіатою», це авторська 
робота. Коли ми кажемо, що це «Травіата», то це «Травіата» Євгена Лав-
ренчука, а не диригента Іванова, а не тенора Петрова. Вибачте, що я так 
егоцентрично говорю. Я говорю це до того, що хочу показати, що саме 
так: не Одеська опера робить виставу, а в цьому випадку, робить режи-
сер, а Одеська опера, і хвала їй, запросила саме цього режисера. Якщо 
ми запросимо якогось видатного сценографа, наприклад Роберта Вілсо-
на, який радше сценограф і архітектор простору, аніж режисер у тому 
психологічному сенсі, як у нас це розуміють, то цю виставу буде робити 
не режисер, а сценограф Роберт Вілсон, а театр забезпечить його усім 
необхідним. Це не театр ставить «Мадам Баттерфляй», це Роберт Вілсон 
ставить у нашому театрі «Мадам Баттерфляй». Це дуже важливий нюанс. 
Тут ключове слово – довіра до персоналії. Абстрактної опери абстрак-
тного театру, який робить абстрактні вистави для абстрактного глядача 
не існує. Тобто, на жаль, існує, але тоді ми маємо от такий абстрактний 
ефект, який і маємо. Чудо мистецтва робить тільки одна, дві, три людини 
в команді, або по одному. От коли керівники зрозуміють, що їм довіри-
ли величезні кошти й величезні об’єкти, будівлі з величезними цехами, з 
величезною інфраструктурою лише для одного – вони зобов’язані ство-
рювати умови для творчості, а не підбирати зручних для себе митців, які 
будуть тихенько-низенько виконувати їм місячний чи квартальний план 
постановок, репетицій тощо. От такі зміни, мені здається, будуть. І я ра-
дий цьому конфлікту, як би цинічно це не звучало, тому що це привер-
нуло всеукраїнську увагу і, нарешті, запрацювали, недолуго, невміло й 
некомпетентно, але все ж таки запрацювали SMMники театру. Постійно 
почали щось постити. Це абсолютно дитячий, точно не національний, рі-
вень позиціонування офіційної інформації. Зайдіть на сторінку театру у 
фейсбук, подивіться на ці афіші, але почалася активність, вони щось по-
чали робити, як у мурашнику. Це смішно і це по-дитячому. Це викликає 
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легку посмішку, а хтось, наприклад, як Ярослава Кравченко, каже, що в 
неї лептоп випав із рук, коли вона прочитала так звану офіційну відпо-
відь дирекції на мій допис про напад і побиття. Вони написали таке, що 
виглядає, як дитяче кидання одне в одного какашками в пісочниці, оце 
таке почалося. «Кидання какашками» – так і напишіть. Вони написали 
негарне, але й смішне, як діти. Є така п’єса у Роже Вітрака – «Віктор або 
діти у владі»1. От це і є діти при владі. Однозначно почалася агонія, одно-
значно вона матиме кінець, і я радий, що я став флагманом і детонатором 
конфлікту і цієї проблеми. Це неприємна, як ви розумієте, місія. Вона не 
комфортна, тому що я все-таки митець, і мені треба було б спрямовувати 
свої сили та енергію на інше, але революція, то революція. 

– Можливо, це, нарешті, активізує більш радикальні зміни?
– Так. Це точно. І зворотного шляху в них немає. Вони ніколи вже не 

зроблять вигляд, що в них все по-хорошому і по-старому. Старого в них 
уже не буде, а нове вони згенерувати не зможуть. На це в них немає на-
вичок, немає компетенції. Вони – не професіонали. В дирекції немає жод-
ного професіонала. Генеральна директорка – бібліотекар за освітою, її за-
ступник – кларнетист, інший заступник – голова профспілки, валторніст, 
диригент – баяніст, завідуюча трупою – колишня співачка, яка втратила 
голос, піаром займається музикознавиця. Ось – уперед!

– У передчутті майбутнього (квантового) театру нову роль почина-
ють грати парадокс, суміщення несумісного, еклектика. У вашій твор-
чості вони партнери, опозиціонери, маргінали?

– Так, це мої найкращі партнери! Зрештою, мистецтво завжди займа-
лося висловленням образами того, чого словами висловити не можна. Цей 
образ – завжди гра з парадоксом, з ірраціональним, з еклектикою, які роз-
ривають формат побуту і створюють поетику.

– Чи маєте творчі і не тільки плани на майбутнє, якими б хотіли 
поділитися? Яке питання ви б, можливо, хотіли поставити собі і від-
повісти?

– Так, плани маю. Це постановка деяких оперних вистав – дві в Укра-
їні і одна за кордоном. Це зйомка короткометражного фільму «Нарцис» 
за моїм сценарієм. Вже є продюсер, вже все є, і сподіваюся, що в цьому 
році ми завершимо ту епопею, розробкою якої я займаюсь дуже бага-
то років. Це мої освітні програми. Я планую розширювати свою школу, 
1 Мається на увазі п’єса “Victor ou les enfants au pouvoir” (фр. «Віктор або діти при владі»)
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де я є ректором – Перша українська школа театру і кіно. Ми плануємо 
відкривати філії у Львові та Києві. Але найглобальніший план, до якого 
я ще не підійшов, але однозначно підійду, це зйомки фільму-опери. Це 
продовження традиції Франко Дзефіреллі, але насправді зовсім іншим 
шляхом, зовсім іншими методиками. Мене не до кінця влаштовує те, що 
він робив, тому що це опера, але це все-таки театральна методика, зня-
та кінематографічними засобами. А я хочу робити кіно-кіно, оперу-кіно. 
Щодо питання самому собі… Навіть не знаю. Я ж викладаю і я постійно 
розказую те, що мене цікавить. Я маю цю можливість. От навіть сьогодні. 
Я перебуваю зараз не в Одесі, а під Одесою. Ми зняли котедж з друзями. 
Але ви що думаєте, чим я цими днями займаюсь? Я викладаю, щось роз-
казую. Мені зараз просто хочеться сказати, без питання, що викладання 
– це мегаважлива складова будь-якої творчої людини, тому що завдяки 
викладанню іншим ти маєш можливість вербалізовувати тези. Мені за-
вжди цікава структура, мислення людини. Мені не цікава режисура, мені 
не цікаве театрознавство. Я взагалі не читаю п’єс. Мені не цікавий театр. 
Мені цікаві засоби трансформації мислення людини в простір, в тому 
числі завдяки театральним засобам, скажімо так. Але, мені здається, най-
важливіше – це саме мислення, а не вміння трансформувати п’єсу в те-
атральний простір. От цей аспект театру мене не цікавив ніколи. Іноді 
мене питають режисери: «Є якісь цікаві п’єси?». А я взагалі про це ніколи 
не думав, тобто, навіщо тобі цікаві п’єси? Навіщо взагалі п’єси? Бери й 
роби що завгодно, прозу, наприклад. Приховатися за матеріал, напевно, 
хочеться… Для мене це ніколи не є проблемою, тому що в театрі мене 
найменше цікавить театр. Отак.
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«МИСТЕЦТВО РОСТЕ САМЕ З СЕБЕ»
(Сергій Маслобойщиков ділиться секретами майстерності 

з Мар’яною Ангеловою, співробітником Центру Леся Курбаса)

Сергій Маслобойщиков, 
він відмовляється від кон’юнктури, але отримує найвище визнання – 

Щевченківську премію 2021. Він не визнає традиції, але створює 
найточніші візуальні образи українського етнотипу. 

Він перейменовує «Лісову» пісню, але цим відкриває зашифровані Лесею 
послання. Навіщо йому Курбас і Бергман, якщо їх не можна використати 
на практиці. Відомий режисер кіно і театру, актор, сценограф і педагог

Мар’яна Ангелова: А давайте почнемо не з театру. Ваш кінематограф, 
точніше – фільм «Яса», яким Ви повернулися в ігрове кіно, переймається 
проблемами людини, пошуком якихось тонших сенсів. Наскільки це на 
часі, на нашому динамічному часі?

Сергій Маслобойщиков: Це ігровий фільм, великий, вийшов аж 2,5 годи-
ни. Він називається «Яса». Це сповідальний діалог між двома жінками: одна 
доросліша, друга – молода, але все це пов’язано з історією України останніх 15 
років, навіть більше. Ця розмова ведеться довкола сина однієї головної героїні 
й хлопця іншої героїні. Через цей діалог постає взагалі вся історія, і цих двох 
жінок, і загалом найновітніша історія України. Вона починається практично з 
Майдану 2004 року і закінчується 2015-им роком АТО.

– Чому режисерові так важливо «тончилово»? Всі ці деталі, нюанси. 
Невже диявол криється в деталях, але ж і Господь у них присутній, доско-
налість… У цьому фільмі, як на мене, занадто театральна структура, але 
ж сучасне кіно дуже динамічне, сповнене руху. Як Ви створюєте цей рух 
через діалог?

– Ви знаєте, фактично фільм побудовано на крупних планах. Мені вже 
давно хотілося зробити саме такий фільм, можна навіть сказати, що певною 
мірою я переймався традицією Бергмана. Взагалі, крупний план – це ніби 
така характеристика зрілості режисера. Коли режисер уже вміє працювати 
на крупних планах, тоді вже про нього можна щось сказати суттєвіше, ніж 
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коли він знімає якусь стрілянину, якийсь екшн. Це дуже цікаво, коли подія 
відбувається всередині самої людини. Кіно може дати це. Кіно – це таке мис-
тецтво, яке може найближче залізти всередину людини, і воно може показати 
оці дуже тонкі, як ви кажете, «тончилово», дуже тонкі рухи всередині людини. 
Тому що, все ж таки, в театрі, це якась більша дистанція, це такий більший 
жест по відношенню до глядача, більш пластичний жест. Тому театральні за-
соби – трошки інакші, й вони вимагають якогось іншого, мистецького мазка. 

– Коли гуглиш «Сергій Маслобойщиков», випадає ряд означень – актор, 
режисер кіно, чи все таки театру, сценограф, креатор якоїсь мистецької ак-
ції тощо. То хто такий Сергій Маслобойщиков? Але скажу зразу, що інтер-
нет підказує, виділяє синім одну функцію – сценограф. Відтак, маємо цю 
стартову позицію. А яким чином цей масив мистецьких амплуа формував-
ся у житті?

– Це, мабуть, певний штамп, шаблон загуглений. Але справа в тому, що це, 
можливо, таки відтворює мій шлях, життєвий, тому що я взагалі хотів займа-
тися всім. Тобто в мене така була жадібність до всього того, чим я займаюся 
зараз. Я працюю практично одночасно у всіх своїх амплуа, якщо так можна 
сказати. Але так чи інакше, без такого розвитку до цього підійти було немож-
ливо. Тобто я починав взагалі як графік. Із дитинства дуже любив малювати, й 
батьки дуже хотіли, щоб я мав якусь таку мистецьку, але стабільну професію. 
Умів щось робити руками. Це була мрія мого батька, який, до речі, теж був і 
актором. У Львові в театрі він познайомився з моєю мамою, теж актрисою. 
Батько в театрі був усім. Він там був актором, художником, зав. постановоч-
ною частиною і щось таке – всім разом! А потім, коли вже життя стало досить 
важке, вони вирішили, що двом акторам дуже складно бути в родині. Тоді мій 
батько вирішив піти в науку, став впливовим вченим, винахідником, у нього 
більш як 100 відкриттів у галузі електродинаміки. Але його мрією було, щоб я 
став художником.

– А в який спосіб здійснювався цей вплив, взагалі, як у мистецьких ро-
динах передається творчий заряд? Це підхід до освоєння дійсності, світо-
бачення чи більше все ж атмосфера працює?

– Пам’ятаю, як він мене надихав. Знаєте, коли я був дитиною і не хотів 
їсти, батько мені малював на таких круглих картоночках з-під торта різних 
звірят, і мене це дуже-дуже тішило. Мабуть, згадуючи дитинство, розумію за-
раз – оця любов до малювання – вона від батька в мене. Між тим воля батьків 
на мене вплинула. Скажімо, я міг поступити в театральний інститут, адже на 
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той час знявся приблизно у 10 головних ролях. Але тут вже батьки, скажімо 
так, стали проти цього, мовляв, актор – це не професія, ти мусиш вміти щось 
робити руками. Чесно, я не дуже сперечався, тому що любив і те, й інше. І 
вступив до Київського художнього інституту, який нині називається Акаде-
мією мистецтв, поступив на графіку. А потім, як ви розумієте, оскільки мене 
весь час тягнуло до театру й до кіно, почав співробітництво з театром. Це був 
дуже активний час, організувалися перші міські театри, і я тоді познайомився 
з Віталієм Малаховим, ми почали працювати. Далі я знову повернувся в кіно, 
поступив на вищі режисерські курси, закінчив курси сценаристів і режисерів 
у Москві, й далі вже йшов таким широким фронтом.

– Режисер – дуже енергоємка професія. В розумінні, що він не лише аку-
мулює, а й продукує величезний потік енергії. Як працює це енергетичне 
поле в команді? Скажімо, на прикладі Вашої вистави, яка здобула Шевчен-
ківську премію?

– Мені важко сказати, якою мірою. Знаєте, тому, коли ти насичуєш себе, в 
першу чергу, джерелом, Лесею Українкою, коли ти знаходиш однодумців у ро-
боті…, тоді складається поле, творче поле. Тобто воно складається, звичайно, 
не тільки з мене, з усіх – з акторів, композитора, з художника по костюмах. 
Навіть із декораторів і бутафорів, які там забивають останній цвях у декора-
цію чи щось подібне. Так, тобі здається, що це все – ти! Певно, є таке відчуття, 
бо тут і ти себе цим наповнюєш, і воно тобі не чуже. Але передусім, саме ти 
слідкуєш увесь час, щоб воно було цілим – десь не виходило за рамки отієї 
органіки, яка починає жити сама собою. Бо у виставі ми не просто працюємо 
за планом і вибудовуємо якісь там камінчики. Дійсно, створюється поле, поле 
взаєморозуміння, чи, звичайно ж, і нерозуміння, це нормально. Але це поле 
починає рости зсередини. Тобто це ніби такий живий організм, який більший 
за тебе, й водночас це і є ти сам, це і є ти! Так, принаймні таке відчуття, от.

– Тоді в чому ж шарм позиції саме режисера, подавляти чи надихати? 
Який Ваш інструментарій?

– По-перше, думаю, що нічого не відбувається через насильство. Дитина 
народжується з любові. Чесно, взагалі я не думаю про інструментарій. Це 
як життя, тобто це спілкування, творчість, а інструментарій може виникати 
абсолютно різний, невідомо звідки і як він народжується. Загалом я прагну 
не акцентованості на персоні автора. Скажімо, своїм студентам в Академії 
мистецтв я завжди кажу, що мета образу драматичного – це коли ми не зна-
ємо, хто його придумав, де він починається, чи народив його режисер, чи ху-
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дожник, чи це створив його актор, чи воно вийшло так через композитора… 
Тобто коли ми не можемо розірвати отакий образ, тоді можемо вважати, що 
створили щось цінне й цікаве. Тому що, коли ми говоримо: ну, тут ви знаєте 
світло погане, художник поганий, а актор прекрасний, або ж актори нікудиш-
ні, а режисер прекрасний, чи не режисер, а костюми прекрасні, – коли ми так 
кажемо, то, скоріше за все, ми говоримо про виставу, яка не відбулася. А от 
коли ми не можемо розірвати оцей синтетичний образ, тоді, мені здається, це 
і є реалізація.

– У чому спокуса торкнутися класики. Ви дуже вільно поставилися до 
бренду «Лісова пісня». Це назва, яка працює, дуже репертуарна. І, здава-
лося, треба було б саме на неї опиратися… Утім, ви її перейменували. Як 
працювати з вічним текстом, яку він накладає відповідальність, чи навпа-
ки – дає простір?

– Ну, чому саме класика взагалі приваблює, принаймні мене? Тому що в 
класиці зосереджені неодноденні питання, тобто ми говоримо про вічні кон-
флікти. Ми виходимо з того, що жоден драматург не висмоктує конфлікти з 
пальця, він просто є чутливим до конфліктів світу, до глобальних конфліктів 
існування людини у цьому світі. Тому в класиці зібрані, скажімо так, певні 
архетипи цих конфліктів. І це не дріб’язкове, побутове, це конфлікти жит-
тя і смерті людини, вони відповідають на питання «хто така людина?» і «що 
таке світ?». Фактично в мистецтві більше нема ніяких питань, тільки оці два 
питання: що таке людина і що таке світ. У класичних творах вони, зазвичай, 
кристалізуються. Їхній відгомін, луна, яка розходиться, настільки широка, 
містка і для нашого життя, й узагалі, для життя як такого, що завжди цікаво 
занурюватися в цю історію. Вона весь час сучасна й абсолютно універсальна.

– Якщо чесно, то чи немає тут певної кон’юнктури. Ювілей – і всі кину-
лися до Лесі, наступного року – Сковорода? 

– Дивіться, по-перше для мене не існує кон’юнктури, я ніколи на це не 
йшов. Я можу досить відверто сказати, що в жодній моїй роботі немає нія-
кої кон’юнктури. Можливо, через це я багато втратив якогось побутового 
комфорту власного життя, але я ніколи не йшов на компроміси. Ну, якщо це 
компроміси, скажімо, дріб’язкові, для того, щоб витягти якісь великі шари 
творчості, чи щось таке, то це може бути, але принципових компромісів у 
мене ніколи не було. Приміром, я десь витратив років п’ятнадцять творчості. 
Чому? От я запустив у кіно кілька проєктів, і десь по два, по три роки я їх роз-
гортав, потім починав розробляти, і врешті-решт, я розумів, що на рівні «я і 
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продюсер» мені не дадуть зняти те, що я хочу. Тоді я йшов з проєкту, сварився 
з продюсерами й фактично «заривав» цю роботу, на яку витратив 2 чи 3 роки 
життя. Таких зривів збереться більше, як на десятиріччя.

– Це боротьба за себе, в тому розумінні, ким ти є?
– Це боротьба не за себе, це боротьба за істину, хоч як воно пафосно  зву-

чить. І повертаючись до питання про кон’юктуру, хочу сказати, що в кожного 
є провідна ідея, провідна нитка, яка веде тебе до створення чогось. Я не на-
магаюся обгорнути ідею, цінність у якусь таку етикетку для кращого спожи-
вання. Я намагаюся зробити те, що мені хотілося б… Зробити, по-перше, це 
цікавим для себе і цікавим для інших, ось так.

– То чому ж Ваша Леся Українка інакша, що ви розгледіли більше, ніж 
всі її попередні постановники? Тож – чому у вас не «Лісова пісня», а Verba 
латинською. Розшифруйте, щоб ми торкнулися до лабораторії.

– Чомусь мені так здається, що це придумав навіть не я, а це придумала 
сама Леся. Можу помилятися, звичайно, але мені здається, що Мавка живе у 
вербі не випадково. Тобто верба, верба – це слово, назва слова латиною. Так 
само, як Леся сама живе в слові, її головна героїня живе в друїдному символі 
– вербі. Думаю, що ця фонетична гра була спланована самою поетесою. Тому 
мені захотілося якось розкрити це через назву, видалося цікавим винести цю 
фонетичну гру у назву вистави.

– Мода в театрі, як вона виражається? Одні кинулися до плазмових 
екранів і відео, є мода в одязі, використання розкручених кінематографом 
трендів, акторів. Ви у виставі для озвучки акторів застосовуєте динамічні 
мікрофони. Що таке бути модним у театрі?

– Я вам відверто скажу, я не знаю, що таке мода, і слово «тренд» також 
досить загадкове. Принаймні я розумію, що під цим мається на увазі, але 
я ніколи на це не звертав уваги. Якщо ж казати про мікрофони в моїй ви-
ставі, то це пов’язано лише, і якраз, найперше, зі словом! Якщо подивитись 
нашу виставу, то відразу зрозуміло, що в ній зовсім інший голосовий режим, 
відмінний від тих, які використовує театр Франка. Скажімо, наші актори 
можуть промовляти пошепки, і це може бути прекрасно чути. Така мова, 
скажімо, непафосна, дуже тонка, дуже ніжна, наближена до вуха співроз-
мовника, – для мене є досить дорогою. Тобто це такий певний крупний план, 
якщо говорити термінологією кіно. Тому що – як в театрі досягти крупного 
плану? Ну, один із таких засобів, оцей мікрофон, який може наблизити люд-
ську істоту ще ближче до глядача.
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– Леся Українка в цьому творі особливо етнографічна. Яке нью-етно за-
пропоновано Вами?

– Ну, якщо казати про історичні й етнічні моменти, вони є в п’єсі. Але 
в нашій виставі ми робимо акцент на витоках цієї етніки. Для предметно-
го, візуального образу нам були важливі витоки цієї фактури, тобто звід-
ки вона народжується. А вона народжується з першоджерельних фактур, 
скажімо, як дерево, полотняна тканина з льону. Це якісь дуже натуральні 
фактури, які є в першооснові етнічних речей, якими насичений твір самої 
Лесі Українки.

– Проривна вистава, чергове визнання… До речі, повні зали в укра-
їнських театрах. Певна річ, не йдеться про часи пандемії. Скажіть, як ви 
ставитеся до загальновизнаного твердження, що український театр пере-
живає кризу. В чому, на Ваш погляд, вона виражається?

– Мені здається, що взагалі, явище кризи – це абсолютно нормально. Криза 
– вона завжди супроводжує здорове суспільство і навіть здорові процеси, які 
відбуваються в якійсь окремій мистецькій течії. Головне, щоб цим процесам 
ніхто не перешкоджав, або ідеологічно їх не направляв. Тому що мистецтво як 
прояв культури, народжується знизу. А ідеологія, яка не має абсолютно нічого 
спільного з культурою, – спукається зверху і хоче керувати цією культурою чи 
щось подібне. І як тільки починається оце керування, воно починає заважати 
справжній органіці розвитку самої культури. Тобто мистецтво росте саме з 
себе. Воно росте з досвіду, з низового досвіду людини, якщо ми кажемо про 
естетику, з його чуттєвого досвіду, тобто воно проростає звідси. Не треба за-
важати. Воно зайде в кризу, воно повернеться назад.

– Тоді, яка ж роль традицій у подоланні кризи?
– Думаю, що йдеться про якесь нерозуміння суті традиції. Коли ми каже-

мо, що ми мусимо відтворювати якісь традиції, то це, вибачте, мене збенте-
жує. Тому що ми нічого не мусимо відтворювати. Ми мусимо робити свою 
справу чесно, як ми робимо, а нав’язувати собі якісь традиції, тим більше 
сумнівні… От вибачте, які традиції шануюються в тому ж театрі Франка? Це 
які традиції, вибачте? Це традиції людей, які зрадили свого вчителя Курбаса 
і замість його театру побудували, реанімували малоросійську оперетку? І те, 
чим фактично став оцей радянський театр Франка в сталінські часи, де всі 
були двічі чи тричі лауреати Сталінських премій. Отакі традиції ми хочемо 
відродити? Мені це не цікаво. І я такі традиції не збираюся продовжувати і не 
збираюся шанувати. Абсолютно.
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– У цій тезі про кризу багато складових. Це й інституційні фактори, 
трансформація мови самого театру в новому медійному середовищі. Що ж 
найбільш кризотворче, так би мовити?

– Найбільше – інститут ідеології. Тобто кризотворчим, звичайно, є 
якийсь певний ідеологічний нажим, але не тільки. Є звичайно кризи, які на-
роджуються на шляху, ти вичерпуєш потенціал процесу. Тобто будь-який 
шлях здатен привести до якогось парадоксу. Навіть творчий шлях. Ми зна-
ємо, що фактично театр, колективи, вони народжуються і більше 20 років не 
живуть. Тому що вичерпують свою інновацію.... Театр ніби народжує мову: 
новий театр, нова якась спільнота, тобто воно – ця спільнота… За рахунок 
чого виникає ця театральна школа чи якась мистецька школа? За рахунок 
того, що ця спільнота раптом, раптом знаходить якийсь крок у невідоме. 
Тобто… світ же для нас, наше розуміння цього світу, в якому ми живемо, 
воно досить обмежене. Ми далеко не все знаємо про нього, не всіма, вибачте, 
щупальцями можемо його відчути. І оцей новий колектив раптом робить 
якийсь крок, він щось розуміє в цьому безкінечному океані невідомого, і 
звідси народжується ніби якась нова мова. І тоді він якийсь час цю мову 
експлуатує. Це нормально. Якщо він не робить подальші кроки, якщо це не 
розвивається органічно, якщо це стає, як ви кажете, трендом. І якщо він екс-
плуатує тренд, то неминуче заходить у кризову ситуацію, тому що цей тренд 
стає формальним, втрачає живе коріння. Але, якщо попри все, він у якийсь 
спосіб іде через так звані фаустівські сумніви, якщо ми весь час здатні ви-
пробовувати й казати «ні-ні, це не те, я все одно не довіряю, роблю наступ-
ний крок», якщо ми не кажемо: «Зупинись мить!» – тоді це цікаво. А коли ми 
раптом кажемо: «Зупинись мить!» – то тоді настає криза. Тому що ніби в цей 
момент нам здається, що ми вже все знаємо. А ні!

– Так, на цьому шляху є великі винахідники, винахідники нової мови. 
Як Ви наближалися до Курбаса, що він Вам дає? 

– Це важке питання, тому що знаєте, двічі не можна увійти в одну й ту саму 
воду. На жаль, ми не знаємо, як би надалі розвивалася вся ця курбасівська 
традиція. Вона була зламана і знищена фактично. Тобто ті шматочки, що від 
неї лишилися, вони певною мірою проросли лише у тих зразках, де вони зали-
шалися органічними, це дуже схоже, мабуть, на саму біологію. Тому що циві-
лізація раптом ішла, ішла, розвивала якесь там русло, потім воно завернулось 
з якихось певних причин, а з того вже пішли якісь інші – не точки, а русла, й 
воно вже не те, все одно вже не те. Тобто ми не можемо повернутися до якоїсь 
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визначеної курбасівської традиції. Я думаю, що надбання Курбаса – це істо-
рія. Ми можемо якось у собі це заново народити. Народити нове! Але все, що 
ми народимо в собі, це вже не буде курбасівська традиція, це буде щось інше, 
якось ми підживлюємося цим, воно щось нам дає, але ми на 100 % все одно не 
можемо бути впевнені, що це саме те, про що говорив Курбас.

– А якщо говорити про методи, скажімо, відкриття та й сам факт но-
ваторства… Пошук нових підходів – це теж цікава практика, креативна 
практика, в якої варто повчитися. Це й робота з акторами, нова сценогра-
фія, унікальна практика використання в театрі кінозображення… 

– Я просто хочу сказати, що не можна розглядати, скажімо, з позиції су-
часного живого театру, певну традицію через технічні надбання. Тобто той чи 
інший візуальний, звуковий, пластичний феномен театру виник, звичайно, не 
з наукового підходу, він виник із якогось світоглядного підходу, який був в 
основі творчості Леся Курбаса. І долучитися до цього світогляду можна нама-
гатися. Але все одно це не є теорія, якщо ми переходимо до практики театру, 
воно фактично залишається в самій теорії. А народжується воно з самої прак-
тики, світогляду творця, який творить безпосередньо.

– Тоді чим же Вам імпонує Курбас,чим він Вам симпатичний? Як люди-
на, можливо, в ньому якийсь ключ є?

– Перш за все, певною безкомпромісністю та новаторством. Ну, я не дуже 
люблю це слово – новаторство, він усе це робив не для новаторства, а тому 
що він просто мислив так. Самостійністю, можливо, мені подобається. Оце є 
самостійне естетичне мислення. І оце найбільш цікаво, цікаво в мистецтві…

– Якщо ми будемо говорити про нову структуру часу і простору в інфор-
маційному світі?

– Якщо повернутися до Аристотеля, то драма – це не наслідування життя, 
це наслідування дії. Тобто йдеться про те, що ми не відтворюємо світ, ми від-
творюємо, як цей світ працює, і в цьому є правда, правда мистецтв, то як це 
впливає нині на театр? Тобто ми не йдемо проти цієї правди, ми розповідаємо 
історію, як цей світ працює, і як ми до цього ставимося. Якщо казати про цей 
нелінійний час, то я це можу зрозуміти лише так: наприклад, я ставлю Лесю 
Українку в театрі, ми разом з акторами, і ми раптом зливаємося в одному часі, 
тобто ми стаємо її сучасниками, а вона стає нашим сучасником. Тобто ми іс-
нуємо в світі, де, слава Богу, він все більше й більше працює в режимі онлайн, 
тобто ми можемо одночасно бути свідками того, що відбувається й у нас в 
Україні, й у всьому світі, ми можемо стежити за подіями, можемо знати, що 
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відбувається з кожним із нас, можемо весь час найбільшою мірою комуніку-
вати з нашим минулим і намагаємося комунікувати з нашим майбутнім, і в 
цьому Випадку час стає нелінійним. Всі інші варіанти нелінійності цього часу 
– вони вже поза межами театру.

– Але ж кротовина, прохід у просторі. Ось у Вашій останній виставі – це 
дірка?

– Ну, «дірка», вона й у давньогрецькому театрі була, як вхід у інший 
світ. Знаєте, якісь світи сполучалися. Зі студентами ми говоримо про про-
стір. Тобто людина не може існувати поза простором, простір впливає на 
людину й навпаки. У цьому випадку, про який простір ми говоримо: про 
конкретний, чи взагалі ми переносимо дію в якийсь ширший простір, чи 
існує взагалі конфлікт просторів? Простір – це теж світи, стихії. Ми живе-
мо серед стихій, і сама людина є стихією певною, яка взаємодіє з іншими 
стихіями. Тому історія людська – мабуть, це стихія, яка впливає на людину, 
і людина може з нею взаємодіяти.

– Ви віднині лауреат премії Тараса Шевченка. Що це для Вас означає? 
– Перш за все хочу сказати, що ми удостоєні нагороди разом із колегами, 

і це дуже важливо. Що ж до мене, то думаю, що Тарас Шевченко і Леся Укра-
їнка – це є феномени, духовні орієнтири нашого суспільства. Парадокс у 
тому, що це ж не масова культура. Тобто вона й ніби масова, але йдеться про 
те, що коло Лесі Українки було дуже вузьке. Шевченко взагалі з кріпаків і ні-
якого масового шару шевченківського в його часи не було. Це було унікаль-
не явлення: природи, світла й людини. Як Шевченко, так і Леся Українка. Але 
вони стали духовними орієнтирами всього народу. Йдеться про те, що шанс 
у вічності мають лише мистецька честь і розуміння істини, біль митця, його 
переживання, хвилювання, все те, що називається естетикою. Так, як він 
чуттєво переживає світ, що він про це думає, – воно стає головнішим, воно 
ніяк не пов’язано з тим, що сьогодні називають «масовим мистецтвом». А 
втім, він стає найбільш масовим, як не парадоксально. Але це народжене не 
з масових технологій. Воно народжено хрусталиком маленької людини. Усе 
відбувається, виростає з малого світу. Тобто, малий світ раптом стає вели-
ким. Так, як маленький кріпак Шевченко раптом став пророком для цілого 
світу. Так, як хвора дівчинка Леся Українка раптом теж стала пророчицею. 
Тобто йдеться не про підключеність до якихось технологій, те, про що зараз 
усі говорять. Йдеться про культурний феномен. Чому я про це говорю. Я 
весь час потрапляю на якісь розмови про технологічні залучення того, що 
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в цьому світі звикли називати культурою, – до якоїсь масовості, до вміння 
трансформувати все це в якусь масовість. Але це взагалі не шлях культури. 
Шлях культури – це маленький Шевченко, маленька Леся Українка, які наро-
джуються і створюють великий світ, створюють саме своїм переживанням, 
поглядом, світоглядом своїм.

– Ви кажете про феномени, це дуже серйозна, до речі, дискусія. Але чи 
переросте кількість у якість? Тобто чи потрібен дійсно потужний великий 
сформований культурний процес, який і породить нову якість? Чи не по-
родить, і це є зовсім інше?

– Я абсолютно впевнений, що потрібна лише якість, і лише вона може щось 
народити. Тому що ніякі паралельні іншобічні процеси, масові процеси не 
здатні породити якість. Я розумію, що «мы экономику учили не по Гегелю...», 
але все ж таки кількість у якість – це не про культуру. Культура народжує 
якість. Якість може стати надбанням більш широкого кола людей. Колись, я 
пам’ятаю, Анатолій Васильєв казав: «От, я нарешті, зрозумів, що театр скон-
центрований у слові». А потім пройшов якийсь час, і він вже щось інше каже. 
Тобто, я думаю, там, де ми можемо народити новий театр, там і народиться. 
Це така властивість самого творення. Ми не можемо сказати, що «оце ніша». 
Ну, ми можемо історично прослідкувати, де він у різні часи існував, – більше 
на території слова, чи на території пластики, чи, скажімо, той же Лесь Кур-
бас намагався все це у якийсь спосіб дуже цікаво поєднати. А зараз ще театр 
прирощується якимись новими технологіями. Знаєте, колись була така чудова 
людина, режисер і педагог Віктор Борисович Кісін. Я його запитав: «Ну, от 
дивіться, зараз технологія так швидко йде (це ще були часи «плівкового кі-
нематографу»), вам не здається, що пройде кілька років і вже кожна людина 
зможе знімати свій фільм, повнометражний чи будь-який, тобто технологія 
це дозволяє?». Ну, і так воно фактично сталося. Тобто вже кожна людина має 
абсолютні засоби, щоб зняти все те, що було дозволено якимось вибраним 
людям, бо це ж треба було підійти до камери, велика кількість плівки, органі-
зувати цей процес. А зараз це може зробити ледь не кожен. Він мені тоді так 
дуже просто відповів: «Скажи, будь ласка, а у тебе є олівець?». Я кажу: «Є». 
«Ну от бачиш, а ти написав «Війну і мир»?». Я кажу: «Не написав». «А Толстой 
написав, а в нього був такий самий олівець, як у тебе». Тобто йдеться не про 
технології, не про те, де саме може бути зосереджений театр або якийсь інший 
феномен мистецтва. Він мусить просто народитися з чогось, народитися з на-
шої реакції на світ, з нашого переживання.
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Роботі режисера з драматичним твором присвячено чимало праць як 
теоретиків, так і практиків театру. Проте вони пропонують розглядати таку 
роботу переважно з точки зору взаємодії постановника з готовим текстом, 
написаним автором. А така модель стосується лише деякого періоду роз-
витку театрального мистецтва, якому притаманне розділення цих ролей, 
і не розглядають дуалістичні випадки – синтезу в одній особі. Можливо, 
причина цього полягає в певній інерційності театральних стереотипів. 

У статті пропонуємо розглянути шляхи реалізації сценічної інтерпре-
тації драматичних творів у тому випадку, коли сам режисер виступає од-
ночасно драматургом. Звичайно, відразу можемо пригадати й античний 
театр, коли драматург зазвичай виконував одночасно й роль режисера. 
Можемо згадати й театри часів Шекспіра чи Мольєра, де митці поєднували 
в собі іпостасі й актора, й драматурга, й режисера, й організатора. А втім, 
таке-от поєднання на певному етапі розвитку театрального простору в пе-
ріод «режисерської революції» на межі ХІХ-ХХ століть виявилося начеб-
то ознакою «архаїчності» театру. Хоча і в цей час можемо наводити при-
клади поєднання цих іпостасей – тих же українських «корифеїв», зокрема 
Марка Кропивницького. Варто згадати і того ж Володимира Немировича-
Данченка, хоча його поєднання фаху професій драматурга й режисера іс-
нувало начебто в паралельних просторах, оскільки він не ставив власні 
п’єси. Проте вже зсередини ХХ століття синтез драматурга й режисера в 
одній особі повертається на новому етапі. Напевне, найяскравішим пред-
ставником такого поєднання виступає Бертольт Брехт. Саме він створює 
синтетичне теоретичне підґрунтя постановки вистави, де об’єднує підходи 
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драматурга й режисера. Але навіть Брехт означав шляхи синтетичності, 
проте не окреслював проблеми дуалізму. 

Показово, що радянський театральний простір фактично заперечував 
можливість одночасної рівноцінної реалізації людини в декількох іпоста-
сях. Могли існувати режисери, що інколи щось пишуть. Могли існувати 
драматурги, які іноді ставлять. Але державно-бюрократична структура 
радянського театру тяжіла до однозначності вибору. Ти повинен був чіт-
ко означати себе чи як драматург, чи як режисер. Проте поза межами Ра-
дянського Союзу у ІІ половині ХХ століття тенденція до поєднання різних 
професій в одній особі навпаки зростала. Наприклад, Гарольд Пінтер був 
не лише драматургом і режисером, а й відомим актором, Танкред Дорст – 
драматургом, режисером і продюсером – засновником найбільшого фести-
валю-бієнале «Нові Європейські П’єси», а Славомір Мрожек поєднав про-
фесії драматурга й художника. 

Натомість рубіж ХХ, а особливо початок ХХІ століття став періодом 
«буму» нового синтезу, так званої «людини-театру». Одна людина може 
бути водночас драматургом, актором, режисером, сценографом, продюсе-
ром, перекладачем, театрознавцем тощо. Нова реальність потребує пере-
осмислення поєднання в одній особі різних ролей, їхньої взаємодії, осо-
бливо це важливо, коли митець є водночас драматургом і режисером. 

Зазначу тут важливу для розуміння річ: коли мова йде про фахового 
драматурга – я маю на увазі автора, п’єси якого йдуть не виключно в його 
авторській постановці, а мають багато інтерпретацій в різних театрах. І 
коли йдеться про фахового режисера – я веду мову про режисера, який має 
досвід постановки не лише своїх п’єс, а й творів різних авторів на різних 
сценах. Звичайно, поєднання цих двох фахів в одній особі не є масовим, 
але саме тому важливо зрозуміти весь обсяг проблеми та спробувати зна-
йти шляхи вирішення бодай у загальному векторі.

Пропоную використати термін «матриця», введений у науковий обіг 
філософом і психологом Станіславом Грофом у контексті «перинатальних 
матриць», як моделей, які формуються у процесі народження й визнача-
ють можливі шляхи подальшого розвитку. У цьому розумінні народження 
п’єси й вистави суголосні народженню людини, й тому можемо застосува-
ти саме цей термін. Якщо спробувати розкласти етапи роботи режисера 
над п’єсою на певну кількість етапних матриць, ми зможемо проаналізува-
ти, де ж саме виникає дискурс протиріч між автором-драматургом і авто-
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ром-режисером. Розглядаючи шлях режисера від знайомства з п’єсою до 
сценічного втілення, ми можемо виокремити три основні матриці. Кожна 
з них є об’єктивною і в різних естетичних інтерпретаціях залишається не-
змінною, а лише набуває інших мистецьких «забарвлень». Так само й робо-
та драматурга над п’єсою має свої матриці народження. Отже, розглянемо 
ці матриці і спробуємо зрозуміти їхню розбіжність та шляхи взаємодії.

МАТРИЦЯ ПЕРША РЕ ЖИСЕРСЬКА. ЗНАЙОМСТВО
У режисера завжди виникає точка, яка умовно розділяє час на ДО та 

ПІСЛЯ. До знайомства з п’єсою й після знайомства з драматургічним 
матеріалом. Звичайно, ця точка може збігатися в часі з початком роботи 
безпосередньо над виставою, а може бути віддаленою від початку роботи 
на простір довгих років. Але як би там не було – завжди присутній мо-
мент проходження шляху від повного незнання до початкового знайом-
ства. Спеціально акцентую на цьому моменті увагу, бо ми говоримо про 
існування п’єси, як первинної пропозиції. Незалежно від того, наскільки 
режисер надалі збирається точно відтворювати саме задум автора – дра-
матургічний матеріал виступає каталізатором процесу творення вистави.

МАТРИЦЯ ПЕРША ДРАМАТУРГІЧНА. ІДЕЯ
Уже з самої назви ми бачимо, що в основі створення драматургічного 

твору лежить не реально наявний матеріал, а те, що існує у вигляді ідеї, 
начерку, перед-відчуття. Звичайно, ми можемо пригадати багато випадків, 
коли каталізатором або співавтором у цій першій драматургічній матри-
ці виступає режисер. Але в цій ситуації режисер ще аж ніяк не доходить 
до своєї першої матриці, а лише проживає першу драматургічну матрицю 
разом із драматургом. Драматург же має тут справу не з чимось чітко фік-
сованим і структурованим.

Тобто, порівнюючи дві перші матриці, ми чітко бачимо абсолютну різ-
новекторність руху. Режисер отримує цілісну структуру для подальшої 
деструкції і нового структурування. Драматург же проходить шлях від 
деструкції до структурування. Зрозуміло, що коли драматург і режисер є 
окремими особами – проблем не виникає. Але коли в ролі драматурга ви-
ступає режисер – тут виникає конфлікт векторів. Митець, по ідеї, пови-
нен спочатку з деструктурованого простору ідеї вибудувати драматургіч-
ну структуру, а потім сам же її зруйнувати, щоби знову вибудувати. Шлях 
виходить доволі абсурдним, бо розкладання драматургічної структури на 
складові втрачає сенс як шлях «пізнання п’єси». Начебто в цьому нічого 
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страшного немає. Але це лише на перший погляд. Відсутність процесу 
розкладання драматургічного матеріалу на складові призводить до того, 
що режисер-драматург підходить до сценічної реалізації не в результаті 
режисерського задуму, а як до ілюстрації задуму суто драматургічного. 
Отже, п’єса не проходить процесу так званої «репетиційної редактури» й 
потрапляє на сцену в доволі «сирому» вигляді. Звичайно, тут же спадає на 
пам’ять приклад Бертольта Брехта. Він начебто успішно поєднував оби-
дві іпостасі драматурга й режисера, створюючи свій «Берлинер ансамбль». 
Проте тут відігравали свою роль два надзвичайно важливі аспекти. По 
перше, між власне п’єсами та їхнім сценічним втіленням у нього стояв 
«фільтр» системи епічного театру. У такий спосіб Брехт, напевне, прово-
див деконструкцію й реконструкцію п’єси відповідно до теоретичних за-
сад епічного театру. Другим фактором було те, що «Берлинер ансамбль» не 
мав одноосібного режисера. Їхні вистави були плодами спільної режисер-
ської праці Бертольта Брехта, Бенно Бессона, Петера Палича та Манфреда 
Векверта. Тому Брехту вдавалося продовжувати існувати в першій, саме 
драматургічній, матриці, віддаючи деякі функції, що вступали в протиріч-
чя, своїм спів-режисерам.

Тож ми чітко бачимо, як складно одній людині поєднати в творчому 
процесі дві різновекторні матриці. Мета полягає в тому, щоб жодна з них 
не стала домінантною, натомість обидві існували би поруч, доповнюючи 
одна одну. Звичайно, не може існувати якогось «універсального рецепту». 
А втім, як власний досвід, так і досвід колег показує, що фактично єдиним 
способом подолати це протиріччя векторів є створення окремої драматур-
гічно-режисерської матриці, яку умовно можна назвати «Лабораторною 
матрицею». У ній митець, як драматург, відмовляється від ставлення до 
написаної (чи такої що ще твориться) п’єси, як до чогось остаточно за-
вершеного й структурованого. Якщо п’єса вже існує, драматург-режисер 
починає її начебто писати заново, корелюючи це дубль-написання зі своїм 
режисерським задумом. У такий спосіб відбуваються одночасно деструк-
ція і структурування без виникнення протиріч. А тепер можемо перейти 
до наступних – других матриць. І ось які вектори й завдання вони мають:

МАТРИЦЯ ДРУГА РЕЖИСЕРСЬКА. ЗА ДУМ
У цій матриці режисер формує структуру свого задуму, обираючи 

стиль майбутньої вистави, естетику, принципи гри тощо. До того ж, важ-
ливо звернути увагу, що саме в цій матриці режисер проводить «селекцію» 
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драматургічного тексту, відкидаючи все, що протирічить його задуму, чи 
навпаки – додаючи те, чого не вистачає. Варто зазначити, що відсоток до-
давань може бути різним. Він може становити й 90 відсотків, і тоді власне 
сама п’єса перетворюється на зовсім інший твір. З іншого боку, паритетна 
гармонійність авторського тексту й задуму, як напрямок роботи, повертає 
режисера до необхідності раз у раз розкладати драматургічний текст на 
складові, аналізуючи його й намагаючись максимально співвідносити свій 
задум саме з текстом драматурга.

МАТРИЦЯ ДРУГА ДРАМАТУРГІЧНА. КОНСТРУКЦІЯ
У другій драматургічній матриці автор власне конструює сам драма-

тичний текст. Тут важливо зауважити, що це конструювання може бути 
абстрактним, а може (у випадку співпраці з конкретним режисером) спів-
відноситися з побажаннями режисера. Зрозуміло, що процес конструю-
вання п’єси спирається на персональні естетичні засади драматурга, на 
стилістику його творчості, на умови появи п’єси. При чому обставини на-
родження драматургічного тексту можуть кардинально відрізнятися від 
обставин конструювання вистави режисером.

Як бачимо, другі матриці режисера й драматурга, як правило, карди-
нально рознесені в часі. Хоча, звичайно, є приклади, коли процес написан-
ня п’єси і процес репетицій збігаються в часі, але частіше режисер-драма-
тург потрапляє в ситуацію, коли друга драматургічна матриця для нього 
залишилась у минулому (інколи досить віддаленому), а друга режисерська 
матриця актуалізується тут і зараз. Насправді цього не варто боятися. Бо 
для режисера-драматурга виникає чудова можливість прожити другу ма-
трицю вдруге. І хоча драматичний текст формалізований уже у вигляді 
тексту, але режисер-драматург має можливість пройти заново цей шлях, 
співвідносячи свої минулі мотивації побудови тих чи інших структур із те-
перішнім задумом. Це дозволяє відносно безболісно підійти до проблеми 
скорочень тексту. Бо коли режисер ставить чужий текст, скорочення не є 
проблемою. Вони корегуються режисерським задумом. Водночас, коли ре-
жисер має справу з власним текстом – скорочення видаються недоречни-
ми, бо начебто задум і п’єси, і вистави мають спільне джерело. Але в тому 
то й справа, що «начебто». Джерела зовсім різні. Вони віддалені в часі, в 
обставинах одне від одного. Більше того, вже народжена п’єса є відносно 
сталою формою, тоді як вистава, що народжується, лише прагне отримати 
цю сталість. Саме тому режисер-драматург може вибирати два шляхи. Чи 
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пробувати поєднати дві конструкції, обставини створення яких є різними 
й часто діаметрально протилежними, чи спробувати «пригадати» всі мо-
тивації побудови драматургічної конструкції, розбудовуючи її тут і зараз, 
і відкидаючи непотрібне. І, нарешті, ми переходимо до третіх матриць, які 
завершують цикл творення, як для режисера, так і для драматурга.

МАТРИЦЯ ТРЕТЯ РЕЖИСЕРСЬКА. СЦЕНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ
Зрозуміло, що основною метою режисера є вистава. Це кінцева точка. 

Народження вистави є початком життя для власне вистави, але кінцем 
процесу режисерського творення. Звичайно, існує певний вплив, корекція 
вже готової вистави, але це зазвичай не впливає на базову форму. Втілен-
ня свого сприйняття драматургічного тексту і свого задуму через акторів, 
а також виражальні засоби є для режисера кінцевою метою. Тому вектор 
руху спрямований саме до вистави, і все інше є лише засобом. На момент 
сценічної реалізації для режисера саме існуюче бачення драматургічного 
тексту є єдиним прийнятним для нього. Це аж ніяк не виключає виник-
нення в подальшому нових способів інтерпретації. Але це віддалена і гіпо-
тетична перспектива. Перебуваючи у третій матриці, режисер намагається 
максимально реалізувати те, що він вважає на даний момент єдиним спо-
собом витрактування.

МАТРИЦЯ ТРЕТЯ ДРАМАТУРГІЧНА. РЕДАКТУРА
Для драматурга третя матриця – це відкриття не єдиної, а ще однієї 

з можливостей. До того ж драматург може як трансформувати текст, за-
фіксувавши вдалі знахідки інтерпретації, так і залишити базовий текст 
без змін, розуміючи, що скорочення й редактура в конкретній виставі не є 
об’єктивно необхідними, а спровоковані конкретикою режисерського за-
думу. Отже, для драматурга третя матриця – це не кінцева точка, а навпа-
ки, – новий крок драматичного тексту.

Звичайно, коли режисер і драматург – різні люди, проблем не виникає. 
Режисер реалізує свій задум, а драматург враховує позитиви й негативи 
власного тексту, вносячи правки для подальших інтерпретацій. Але коли 
режисер і драматург є однією людиною – неодмінно виникає конфлікт. Як 
драматургу визначити, що скорочення чи редактура тексту є об’єктивною 
необхідністю, а не вимогою його ж задуму? Це надзвичайно складний мо-
мент. Бо якісний драматичний текст націлено на множинність інтерпре-
тацій, а вистава вимагає сприйняття себе як домінантної інтерпретації. 
Звісно, кожен режисер-драматург має свій рецепт для вирішення цього 
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протиріччя. Найбільш вдалим і перспективним є шлях повернення в другу 
режисерську матрицю й спроба вигадати (чисто теоретично) діаметрально 
інший спосіб потрактування п’єси. Ця начебто чисто теоретична вправа 
дає можливість порівняння. Якщо при кардинально різних задумах місця 
скорочень і редактури будуть збігатися – означає, що вони є об’єктивними, 
і в текст можна спокійно вносити правки, фіксуючи їх як постійні. Якщо 
ж моменти скорочень і редактури різняться – тоді варто говорити не про 
нову остаточну версію п’єси, а лише про варіант, адаптований під конкре-
тику саме цієї вистави.

Підсумовуючи написане, варто зазначити основну думку. Насправді 
гармонійне поєднання в одній особі драматурга й режисера є і давньою 
традицією театру, й перспективним шляхом розвитку. Звичайно, якщо 
йдеться про рівноцінність фаховості обох мистецьких іпостасей. Але по-
єднання має існувати в просторі усвідомлення проблем і шляхів їхнього 
вирішення. Без цього розуміння неодмінним буде перебільшене доміну-
вання тієї чи іншої іпостасі, що може призвести до де-гармонізації вистави 
і драматичного тексту.
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НАСПРАВДІ…
(Есе. Переклад з англ. О.Чайки)

Вікторія Маніфолд,
14 років, учениця коледжу в місті Ланкастер, Англія.

Інший світ. Ми більше не можемо вийти назовні. Темрява і 
хаос. Страждання і біль. Загибель світу, який ми усі колись знали 
й любили.

Дим огортає вікна й двері невиразною атмосферою невизна-
ченості. Ніхто не знає, як це сталося, і я вже сумніваюся, що хтось 

колись дізнається. Справжню істину знають лише ті, хто при владі, керманичі світу, про 
яких я не наважуся говорити зле. Їхні плани мене просто не стосуються.

Нічний стогін чують усі. Неможливо забути завивання, що пронизує наскрізь. Нам 
кажуть – це просто машини працюють уночі. Є щось, про що всі вони бояться говорити. 
Насуплені брови й шепіт у темних закутках, коли інші думають, що ніхто їх не бачить, да-
ють мені зрозуміти майже все, що треба знати. Чутки. Маленькі золоті крихти інформації, 
в яких має бути хоча б дещиця правди. Однак ключа немає. Ключ до розгадки, що збирає 
докупи усі загадки, зник і я просто не знаю, де його шукати. 

Я пам’ятаю яким був світ раніше, до цього нескінченного страхіття. Ми могли вільно 
без страху виходити з наших будинків, не хвилюючись, що можемо до них не поверну-
тись. Завивання, що чутно уночі – це відчай тих, хто порушив наказ ніколи не виходити 
назовні. Вони платять страшну ціну. Така доля гірша за смерть. Гадаю, завіса туману зава-
жає нам бачити саме її. Якщо про мої підозри хтось почує, мене проженуть. Або ще гірше 
– викреслять з історії. Я просто перестану існувати. Я сподіваюся на нове майбутнє – і це 
все, що в моїх силах. Сподіватися. Я сліпо сподіваюся на майбутнє, якого може ніколи й не 
буде, і я знаю, як це недолуго, – навіть про таке думати. Нині надія вже не допомагає руха-
тись уперед. Вона просто підставляє тебе перед умовною зупинкою небажаної небезпеки. 

Ми всі безтямні вівці, що ховаються від правди через звичайнісінький страх. Правда є 
надто болючою і суворою. Але вона мені потрібна. Ми, мабуть, зробили щось надто жах-
ливе, якщо все це сталося, якщо кольори повністю раз і назавжди зникли з мальовничої 
картини цього світу. Усе потьмяніло в одну мить. Може тільки й лишився дим від тих, кого 
ми втратили. Тих, хто просто думав, як і я, і так сильно загруз у цьому відчутті нудоти, що 
потім так само зник. Нині все це видається нереальним, а я ж доконана реалістка...

Іноді я думаю, що це одне з нічних жахіть, від якого я ось-ось прокинуся. Я 
пам’ятаю втрачених. Людей, які піддалися зовнішньому світу. Ця спокуса майже від-
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чутна на дотик, і я так близько до неї, що можу вибігти через двері назовні, туди, де 
зможу, нарешті, розкрити таємницю, яка, як страхопуд, переслідує мої сни. Я просто 
хочу правди. Чому вони не скажуть нам, що ж це НАСПРАВДІ?

***
Театральна сцена – перша мрія, яку Вікторія наважилася повідати батькам у 

дев’ятирічному віці. Однак у їхньому невеликому селищі на півночі Англії і мови не могло 
бути про театральну студію. Залишалося тільки разом із батьком опановувати вітрильний 
спорт, яким захоплювалися всі без винятку чоловіки великої родини Маніфолдів. Разом із 
рідними на невеличкій яхті плавали у великих холодних озерах, і навіть виходили у Пів-
нічне море. Вона навчилася добре плавати в захисному костюмі у крижаній воді (від 10 
до 12 градусів), аякже, для майбутніх творчих звершень треба бути добре підготовленим, 
і фізично так само. Незабаром разом із татом Вікторія стала чемпіоном у великих спор-
тивних змаганнях їхнього краю, піднявши над головою перший свій переможний кубок. 
А ще їй дуже подобалося співати. І вона почала ходити до храму церковного хору рідного 
селища. Саме там зачарувалась органною музикою, поставивши собі за мету навчитися 
грати на цьому старовинному інструменті. Органіст при церкві погодився їй у цьому до-
помагати. Через декілька років послухати гру Вікторії на органі під час релігійних відправ 
сходилися послухати люди з усього селища. А вона й далі продовжувала мріяти… 

Один із дисидентів-шістдесятників і нині один із найбільших моральних авторитетів 
України Мирослав Маринович писав у своїй книзі «Українська ідея і християнство, або 
Коли гарцюють кольорові коні Апокаліпсису»: «Середньовіччя створило тип людини, що 
його можна назвати «людиною моральною». Просвітництво дало імпульс появі «людини 
інтелектуальної». Я вірю, що людина ІІІ тисячоліття буде – повинна бути! – «людина духо-
вна», яка поєднає в собі особливості першого й другого типів. … І тоді не виключено, що 
людство у ІІІ тисячолітті вже не стільки віритиме в Бога, скільки просто знатиме Його». 

Справді, так хочеться в це вірити! Шістдесятники, звісно, одне з найбільш загар-
тованих, із нездоланним оптимізмом поколінь. Нам усім належить у них багато ще 
чому вчитися. Але чи встигнемо… Все так стрімко міняється, і невблаганний час все 
частіше забирає найкращих… І спорожнілі театральні зали під час вимушених про-
стоїв все частіше скидаються на затягнуті димкою минулих спогадів музеї. Безпере-
чним є тільки одне – нині кожен без винятку опинився у своїй точці біфуркації. Куди 
піде далі дорога? Вчений і письменник-фантаст Іван Єфремов ще у 1971 році записав 
у щоденнику, що планету все більше огортає невблаганна тривога, однак він дуже спо-
дівається, що попри неминучі нові випробування нинішній шлях людства – це саме та 
тернова дорога перед довгим поверненням додому.

Нині ж безперечно тільки одне – людство насправді постало перед якимось величез-
ним вибором. І хто тільки знає, як все буде – НАСПРАВДІ.

(Післямова Олега Миколайчука)



АВАНСЦЕНА
АВАНСЦЕНА. У рубрики «Авансцена» особливий формат – автори не 

рецензують уже опубліковані книги, а пропонують огляди орієнтовних про-
єктів майбутніх видань, «авансують» їх. Показово, що один із них Центр 
Курбаса уже втілив у життя – це антологія сучасної історичної української 
драми «Часо&Простір» у співпраці з видавництвом «Саміт-Книга» завдя-
ки підтримці Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА). Якщо в 
попередньому номері альманаху анонсувалися проєкти видань сучасних 
вітчизняних п’єс, то тепер пропонуємо можливий ескіз видання «Новітня 
французька п’єса-2» від авторки проєкту, перекладачки й однієї з упоряд-
ниць першої книги, здійсненої у Центрі Курбаса. 
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«НОВІТНЯ ФРАНЦУЗЬКА ДРАМА – 2» 
(ескіз проєкту нової антології)

Неда Неждана,
драматург, культуролог, перекладач

neda7@email.uа

На початку 2000-х Центр Курбаса започаткував міжнародний проєкт 
«Світова драматургія. Діалог театральних культур», першим етапом якого 
стала робота з сучасною французькою драмою науковців Олени Левчен-
ко й Надії Мірошниченко. У рамках цього етапу вийшла друком антоло-
гія «Новітня французька п’єса» у співпраці з видавництвом «Юніверс» за 
підтримки Французького Інституту в Україні. Проєкт складався з відбору 
й перекладу п’єс авторами проєкту, залучення інших фахівців-переклада-
чів, написання аналітичної статті про новітню драму і власне видання. До 
книги увійшло 6 п’єс 6-ти авторів, різні за жанрами й стилями. Презентація 
книги, організована Центром Курбаса, відбулася у формі сценічних читань 
фрагментів п’єс у версіях режисерів Андрія Білоуса, Олександра Мірошни-
ченка, Ігоря Талалаєвського. Згодом у різний час були здійснені постановки 
половини текстів: «20 комедій хвилинок» Ж.Вормс (вистава «Бістро Солей» 
в театрі МІСТ), «Репетиція в театрі злочину» Ж.Моклера (НЦТМ імені Леся 
Курбаса, Львівський театрі імені Леся Курбаса, Дніпровський український 
театр). Але найбільшого поширення набула п’єса «Пригода ведмедиків пан-
да, яку розповів один саксофоніст, котрий мав подружку у Франкфурті» 
М.Вішнєка: творче об’єднання «Театр у кошику» Центру Курбаса, Київський 
театр «МІСТ», Харківський театр «Постскриптум» і ще понад 10 театрів у 
різних регіонах України. Ще три п’єси поки не знайшли реалізації на укра-
їнських сценах: «Повернення до пустелі» Б.-М.Кольтеса, «Портрет Дори» 
Е.Сіксу, «Твій красень-капітан» С.Шварц-Бар. Але варто зазначити, що були 
здійснені постановки інших п’єс одного з авторів антології – Б.-М.Кольтеса: 
«Роберто Зуко» й «Західна пристань». Тобто можемо констатувати, що біль-
шість драматургів цього проєкту потрапили на сцени України й змінили у 
такий спосіб її репертуарний контекст.   
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За півтора десятиліття, які минули від реалізації проєкту, виникли 
нові мистецькі напрями, нові тексти в уже відомих драматургів, нові ви-
стави. Також був реалізований зворотній проєкт – видання перекладів 
українських п’єс французькою мовою «Від Чорнобиля до Криму» (тексти 
9-ти авторів, упорядкування Домініка Дом’є і Неди Нежданої) та окремих 
книг п’єс: «Майдан Інферно» Неди Нежданої і «Гімн демократичної мо-
лоді» Сергія Жадана у видавництві «Еспас д’ен Інстан» у Парижі. Після 
видань відбулися сценічні читання п’єс П.Ар’є, О.Вітра, С.Жадана, а п’єса 
«Майдан Інферно» втілена не тільки у формі сценічних читань, а й двох 
постановок – ескізної у Ліоні та повнометражної у Шарлевіль-Мезьєрі теа-
тральної компанії «Колапс» у копродукції зі Світовим фестивалем театрів 
маріонеток. Ця співпраця значно розширила театральний діалог України і 
Франції. Отже, проєкт «Світова драматургія. Діалог театральних культур» 
може продовжитися двосторонньо. Якщо на першому етапі знайомство 
обмежувалося переважно бібліотекою Французького Інституту, розши-
рення контексту стало можливим завдяки резиденції в Домі Європи і Схо-
ду в Парижі, відвідуванню вистав і знайомству з видавництвами, спілку-
ванню з французькими авторами, перекладачами й режисерами, роботі з 
театральними мережами «Євродрама» і «Фенс», державними інституціями 
Франції. Важливим фактором для вибору п’єс також є запити українських 
театрів, адже переклади народжуються зазвичай на стику культур і прово-
куються з різних сторін: запит театральних діячів, пропозиції драматургів 
та інтерес самих перекладачів. Існує також особливий феномен поширен-
ня драматичних текстів: є такі, які активно ставляться у власній країні, але 
меншою мірою закордоном, як і ті, які ставляться закордоном, але мен-
шою мірою – у власній країні, а також ті, які балансують на перетині цих 
двох тенденцій. Серед авторів можуть бути представлені не тільки етнічні 
французи, а й емігранти, або представники змішаних родин. Пропозиція 
нового проєкту «Новітня французька п’єса» поєднує різні формати: і дра-
матургів, відомих більшою мірою у Франції, і «універсальних», етнічних 
французів і емігрантів, обраних і втілених українськими театрами і тими, 
які можуть стати для них відкриттям у майбутньому. 

Сучасна театральна практика засвідчує актуальність тенденції «децен-
тралізації» в драматургії, яку виражала цитата Е.Сіксу, що стала епіграфом 
до першого видання: «Кожен із нас – Центр. І кожен Центр оточений ін-
шими Центрами». Тому можемо говорити про окремі рівнозначні постаті 
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драматургів, а не умовну ієрархію. Перед тим, як перейти безпосередньо до 
текстів можливої антології, пропоную зауважити деякі загальні тенденції 
й особливості сучасної французької драматургії. Висновки здійснені за ко-
ментарями французьких авторів, критиків, видавців, режисерів, а також за 
власними спостереженнями театрального процесу під час резиденції у Домі 
Європи і Сходу в Парижі, співпраці з фестивалем Європа театрів, міжнарод-
ною мережею «Євродрама», театральною компанією «Колапс» і її режисером 
Клеманом Перетятко.

Французька драматургія множинна й розмаїта, не існує одного-двох 
лідерів, успішних авторів – десятки. До епідемічної кризи цьому значною 
мірою сприяла сама театральна ситуація. Це і численні форми підтримки – 
державні центри, фонди, організації, видавництва тощо. Наприклад, фонд 
Бомарше, Агенція авторських прав драматургів і композиторів, драматур-
гічні програми у Національному центрі книги й Національному центрі те-
атру, понад 20 видавництв, які спеціалізуються на драмі. У Франції сотні 
театральних приміщень і тисячі маленьких театральних компаній, які орі-
єнтовані на нову сучасну, переважно камерну драму. Це вирізняє її від укра-
їнської системи, орієнтованої на класику і тиражування одних і тих самих 
назв. Також є театри, які спеціалізуються на сучасній драмі, наприклад, «Те-
атр дю Рон пуен», Дім Європи і Сходу з компанією «Сільдаві», або на фран-
кофонній («Тармак»). Чимало театрів мають «читацькі комітети», які орга-
нізовують конкурси і сценічні читання, є така програма навіть у класичній 
Комеді Франсез. Також існують адресні програми перекладів п’єс із фран-
цузької іноземними мовами й навпаки. Паралельно створено агентства, які 
працюють на популяризацію своїх авторів. Усе це дає можливість розмаїття 
сценічних апробацій, розвитку нових авторів і втілення нових текстів. Вар-
то зауважити, що ця підтримка зазвичай стосується франкофонних текстів, 
а не суто французьких, ані національність, ані країна проживання автора 
зазвичай не має значення, а лише мовний фактор. Існує навіть жарт про те, 
чим подібні французька драматургія і французька футбольна команда: ні 
там, ні там майже немає французів. Тож це сприяє адаптації емігрантів, які 
збагачують культуру цієї країни, й розвитку франкомовної драми в Бельгії, 
Швейцарії, Канаді, деяких країнах Африки. Ця поліетнічність також розши-
рює проблематику й стилістику драми. 

 Згідно доповіді голови національного комітету мережі театрального 
перекладу «Євродрама» драматурга Жіля Булана можемо зазначити такі 
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особливості французької драми: більша увага до індивідуального й родин-
ного, ніж соціального, перевага камерних форм, акцентування мовних ас-
пектів – зокрема поетичне мовлення, складні підтексти тощо. У французь-
кому театрі акцентована ігрова природа, це виражається й у драмі: пер-
сонажі-маски, гра слів, театр у театрі. Сучасна драма акцентує руйнацію 
традиційного французького способу життя і його цінностей і конфлікти з 
«інакшими» в різних сенсах: за національністю, кольором шкіри, релігією, 
сексуальною орієнтацією тощо. Вихідці з інших країн, нерідко вигнанці 
зі своєї Батьківщини за політичними мотивами, вносять у франкомовне 
розмаїття свою соціальну проблематику: війни, репресії, нелегальна емі-
грація тощо. Варто зауважити й так звані «традиційні» французькі цін-
ності – притаманна їм «революційність», яка виражається не лише в акціях 
протесту, а й у культі індивідуальності, або недовірі до будь-яких релігій. 
Універсалізація може бути виражена і в абстрактних ситуаціях і моделях, 
позбавлених конкретизації місця й часу дії, а нерідко й самих персонажів, 
які означені просто Він, Вона, або вигаданими іменами, або взагалі почат-
ковими тире, як у прозі. Хоча драма абсурду – феномен минулого століт-
тя, все-таки те, що саме Париж став центром театру парадоксу, дається 
взнаки: паралельно з постмодерном і постдрамою в деяких текстах наявні 
ознаки постабсурду. Натомість документальна й гостро-соціальна драма 
представлена тут меншою мірою, ніж, наприклад, у Великобританії чи Ні-
меччині, як і так звана «чорнушна» тематика. Навіть тексти про серійних 
убивць або маргіналів тут можуть містити поетичну образність. Особли-
вістю сучасної французької драматургії можна було б назвати розвиток 
комедії, адже невипадково головний національний театр Франції має на-
зву «Комеді Франсез», а головна драматургічна премія імені Мольєра – сві-
тового майстра комедії. І це вирізняє її, наприклад, від сучасної німецької 
драми, де жанр комедії – рідкість. Проте йдеться не про розважальну ко-
медію, яка маргіналізована і не має державної підтримки, а здебільшого 
про сатиричну й чорну. У Франції існує чітке розмежування й фактично 
неприпустимість появи «бульварного» тексту за державний кошт, на відмі-
ну від України, де такий формат «процвітає». Ще одна особливість – поява 
серії п’єс малих форм, які можуть монтуватися в різних форматах, а це дає 
можливість більшої свободи для режисерів.  

Зокрема такі малоформатні п’єси вже відомого в Україні Матея Вішнєка 
запропоновані до проєкту нової антології. Ці тексти відкривають розділ ак-
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туальних п’єс. Драматург – емігрант із Румунії, і до речі, за власним свідчен-
ням із частково українським походженням – прізвище первісно звучало як 
Вишневський. Постановки його творів представлені й у самій Франції, й у 
десятках країн світу. Саме цей автор із минулої книги викликав найбільший 
резонанс в Україні, тож хотілося би продовжити знайомство з ним україн-
ських театрів. Проте нові тексти, споріднені з попередньою п’єсою своєю 
лаконічно-метафоричною формою, радикально вирізняються тематично. 
Якщо «Пригода ведмедиків панда…» – універсальна містично-романтична 
історія, то запропоновані до цієї збірки п’єси спершу зацікавили мене не з 
точки зору близькості, а навпаки – парадоксальності, екзотичності й «дале-
кості» від української проблематики. Але цей перекладацький інтерес ви-
явився пророчим, адже невдовзі вони стали гостро актуальними…

В основі першої п’єси циклу «Уяви собі, що ти Бог» – історія про те, як 
досвідчений убивця-снайпер вчить стріляти дебютанта, шукаючи ймовірну 
жертву. Автор намагається проникнути у психологію «кілерів», знайти їхні 
мотивації і, якоюсь мірою, філософію. Ситуацію зображено абстрактно – не 
уточнюючи ні причин звернення до цієї «професії», ні особистих стосунків 
із тими, кого вони збираються вбивати на цьому «тренуванні». У них немає 
ні передісторії, ні планів на майбутнє, лише ці миті опанування процесом 
убивства. Старший кілер радить молодшому створити дистанцію поміж 
ними й жертвами: себе він прирівнює до Бога, який «не думає, а діє», а тих, 
хто збирається убити, – до щурів. Коли на Майдані чинили злочини подібні 
снайпери, згадувала цей текст Матея Вішнєка, який давав глибше розуміння 
того, що відбувається – дегуманізованої особи-вбивці. 

Наступна п’єса, яка виявилася невдовзі актуальною для України, – «По-
вернення додому» – також пропонує абстрактну ситуацію: це солдати не-
відомої війни і країни з іменами, які свідчать не про національність, а лише 
про те, як хто загинув, у який спосіб. Саме це стає приводом до дивної кон-
куренції – місце на параді залежить нібито від цієї причини. До універсаль-
ності додається містика – всі вони вже померли, й ця примарна ієрархія 
парадоксальна й пронизлива. Але фінал із містичного перетворюється на 
механічний і цинічний водночас – усіх їх очікує «машина», яка перемелює 
їх однаково, незалежно від способу загибелі, ця гігантська «м’ясорубка» по-
силює трагічність. 

Натомість п’єса «Чекайте, поки мине спека» має більш поетичний харак-
тер. Це коротка історія про жінку з дитиною, яка тікає від війни й намага-
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ється перейти кордон, але «супер-демократичний» прикордонник не пускає 
їх без документів. Тут немає описів жахіть війни, навпаки, вона говорить 
образно, ніби фразами з верлібру, проте ця краса й емоційність наштовху-
ються на «механіку» людини, яка просто виконує інструкції і цим безжаліс-
на. У цьому абсурдному діалозі минає час, за який біженка ймовірно гине, 
лишивши дитину сиротою. П’єса демонструє фальш «гуманізму» псевдо-
демократичної Європи, що ставить довкола мури з заборон і циркулярів, 
які спрямовані проти беззахисних жертв соціальних катаклізмів і, зрештою, 
вбивають не менше снайперів. 

Цю тональність продовжує наступна п’єса «актуального» розділу – «Чо-
тирнадцять хвилин танцю» Соні Рістіч, ще однієї емігрантки – з Хорватії. Її 
герої – чоловік і жінка, які намагаються повернутися до «нормального жит-
тя» після пережитого на війні. Їх об’єднує і розділяє її чоловік та його друг, 
убитий ворогами. Після втрати коханого, розчавлена горем і зґвалтована, 
звичайна мирна жінка стала месницею-убивцею. Як після всіх цих жахіть 
повернутися до світу, в якому існує кохання, музика, танці? Як віднайти 
сили й бажання жити? Текст поєднує жорстоке й ніжне, брутальність і по-
етичність, спустошеність і надію. Соня Рістіч торкається тем, яких зазвичай 
уникають, – пост-травматичного синдрому. Що робить війна з психікою лю-
дини? Як їй повернутися з цього пекла до життя? П’єса про війну в Хорватії 
резонує з відчуттям світу нині в Україні.

 Завершує цей розділ п’єса Марі-П’єр Каттіно «Долина яблук», яка та-
кож торкається теми війни. Переклад був здійснений для титрів лялькової 
вистави в режисурі і сценографії Клемана Перетятка – керівника фран-
цузької театральної компанії «Колапс» із Ліону у рамках міжнародного 
фестивалю лялькарів у Києві. Головні герої – хлопчик і дівчинка, вочевидь, 
осиротілі, які намагаються дістатися долини яблук, де сподіваються на по-
рятунок. Проте на дорозі їх підстерігає «Стрілок у солом’яному капелю-
сі», ймовірно, це ворожий снайпер, тому тривога супроводжує весь текст. 
Паралельно в п’єсі є сила, яка намагається оберегти дітей, – це мудрий і 
всевидящий Орел, який втілює вище начало і є своєрідним персонажем 
«від автора». Він висловлює загальні принципи про повагу до сусідів і не-
порушність їхніх територій у птахів – на відміну від людей, які постійно за 
щось воюють. Омріяна долина яблук асоціюється з раєм, тож невідомо, де, 
зрештою, опиняються діти – у реальному саду чи потойбічному, якщо Стрі-
лок усе-таки їх поцілив, і така двозначність додає трагічного забарвлення 
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цій історії. П’єса і постановка своєю тональністю виявилися радикально 
незвичними для українського театру, адже це п’єса для маленьких дітей, 
а в традиції нашого «дитячого театру», особливо лялькового, – зазвичай 
звертатися до казок із хеппі-ендами й намагання уникати актуальних тем. 
Натомість у драмі Марі-П’єр Каттіно – спроба поговорити про важливі й 
болючі речі з найменшими, поглянути їхніми очима, відчути їхній страх і 
біль, їхні сподівання. І така форма – напівактуальна і напівказкова – ство-
рює можливий баланс для аудиторії дітей. 

Наступний розділ складають камерні п’єси французьких авторів автен-
тичного походження, які мають значний резонанс насамперед на батьків-
щині. Перший із них, Жан-Люк Лагарс, драматург, актор і режисер, який 
рано пішов з життя, 38-річним, а славу здобув здебільшого після смерті. 
П’єса «Я була вдома й чекала, коли піде дощ» деякою мірою автобіогра-
фічна. Драматург походив із маленького провінційного Ерікура, яке по-
кинув у юності, порвавши з сім’єю, бо вона не розуміла його мистецьких 
устремлінь і вподобань. Лише наприкінці життя, вже знаючи про фаталь-
ний діагноз, він повернувся додому, аби проститися. У п’єсі теж ідеться 
про повернення чоловіка після років розлуки з родиною, й уся ситуація 
крутиться довкола нього, але сам герой відсутній. Висхідною подією був 
жорсткий конфлікт поміж батьком і сином, який ледь не завершився ка-
тастрофою, а батько помер, так і не примирившись із сином. Діють лише 
п’ятеро жінок із родини, які багато років чекають на повернення сина й 
брата, ніби застиглі у цьому тривожному стані, звиклі грати драму у тра-
гічних масках і ховаючись за них. Та коли він вертається, хворий і безмов-
ний, обманюючи їхні райдужні очікування й сподівання, жінки продовжу-
ють «грати», вигадуючи на ходу нові версії драми й продовжуючи вірити 
у власні ілюзії. Автор своєрідно втілює притчу про «повернення блудного 
сина» й водночас це ніби парафраз «У чеканні Годо» С.Беккета, коли умов-
ний Годо з’являється, але не може вирішити проблем тих, хто звик на щось 
чи когось чекати. Чекати, а не жити власним життям – не пробувати, не 
ризикувати, не кидати виклик, не шукати свій шлях за межами звичного. 
Попри наявність життєвого прототипу, ситуація у п’єсі максимально аб-
страгована – це деяке місце у невідомому просторі й часі, а героїні навіть 
не мають імен, а називаються «Мати», «Найстарша», «Молодша» тощо. За-
стиглий світ, у якому існують жінки, що живуть спогадами, очікуваннями, 
фантазіями, надіями й драматизацією, проявляють інфантилізм – стан, 
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звичний для багатьох людей, діагностуючи важливий феномен сьогоден-
ня. Текст тяжіє до постдрами, де сюжет п’єси мінімалізований. Фактично, 
це одна подія – повернення чоловіка в родину, але тут важливий не ліній-
ний розвиток, а ніби проникнення вглиб – кола думок, почуттів, споді-
вань, які розходяться врізнобіч, ніби від кинутого у застиглу воду каменю. 
Жан-Люк Лагарс використовує особливе мовлення на межі з верлібром – з 
довільним членуванням тексту на рядки, рваним ритмом, повторами й по-
етичними образами, але водночас це ігровий текст із розумінням актор-
ської природи. Ця п’єса є знаковою у французькій драмі. 

Друга п’єса розділу – «Допоки смерть не розлучить нас» Ремі де Воса, 
переклад якої був здійснений для спільного україно-французького проєк-
ту на замовлення Київського Молодого театру в постановці французького 
режисера Крістофа Фетріє. Драматург і актор, лауреат премії Мольєра, чиї 
п’єси активно ставляться на батьківщині й перекладені різними мовами, 
також звертається до камерної родинної ситуації – і це також повернення 
«блудного сина», якого очікують – матір і жінка, яку він колись покинув. 
Приводом для зустрічі стає смерть бабусі чоловіка. Інакшою є форма – 
майже чорна комедія, в якій лірична й трагічна тональності поєднуються 
з цинічним гумором. Урна з прахом випадково розбивається, і колишні 
закохані втягуються в інтригу приховування цього «злочину» від згорьо-
ваної матері. Зрештою, чоловік стає заручником ситуації й нареченим ми-
моволі. Проте автор балансує на межі іронічної гри з формою «інтриги» й 
психологічної драми. Адже насправді хто веде цю гру, невідомо, можливо, 
жінка, а можливо, матір, яка прагнула повернення сина й продовження 
роду. А можливо, ця історія взагалі містична, і за цими всіма перипетія-
ми ховається втручання потойбічних сил, зокрема, покійної бабусі. Адже 
рід має продовжитися. А поза тим під різними кутами постають глибинні 
проблеми соціуму – руйнація традиційних цінностей, розрив поколінь і 
відчуження. 

Третій розділ складають сатиричні п’єси. Це знакова за резонансом 
чорна комедія «Санта Клаус – то падлюка» 6-ти авторів (Жозіан Баласко, 
Жерар Жюньо, Крістьян Клав’є, Тьєррі Лєрмітт, Брюно Мойно, Марі-Анн 
Шазель). Основним драматургом тексту є Жозіан Баласко, актриса, ре-
жисер і драматург-сценарист, відома насамперед за своїми комедійними 
ролями. Проте п’єса була написана експериментальним шляхом – у про-
цесі акторської імпровізації та експрес-апробації тексту. Інші співавтори 
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тексту – актори-зірки французького кіно. В основі п’єси «святкова ніч» у 
психологічній службі на Різдво, проте після низки карколомних подій із 
убивством і навіть терактом, виявляється, що самим «психологам» необ-
хідна не лише психологічна служба, а й служба порятунку. Автори експе-
риментують із матрицями комедії інтриги, поєднуючи її з драмою абсурду 
й сучасними героями-масками. У фіналі вони намагаються заховати роз-
членований труп мимоволі вбитого і щось вирішити з передчасними по-
логами. Але «апофеозом» стає момент появи самотнього сусіда-емігранта, 
який періодично заходив до служби з чудернацькими подарунками, але 
зустрічав тільки ігнорування. У фіналі він з’являється з попередженням, 
що у відчаї вирішив покінчити життя самогубством, але… разом з усім бу-
динком, який має вибухнути. Сусід запалює сірник, і дія зупиняється саме 
цієї миті. Зовнішня впорядкованість розбивається вщент, а за глянцем 
проступають людські комплекси й численні проблеми соціуму, де панує 
тотальний егоїзм і відчуження. Ця п’єса діагностує кризовий стан суспіль-
ства, яке має претензію бути взірцем демократичного й впорядкованого, 
намагається «лікувати» інших, але саме є безнадійно хворим. 

Завершує розділ п’єса «Хай живе Бушон» авторства відомих французь-
ких драматургів Жана Делля і Жеральда Сіблейраса (зокрема другий – ла-
уреат премії Мольєра), яку обрав до постановки Львівський театр імені 
М.Заньковецької. В основі сатиричної комедії історія французького селища 
Бушон, чиє виробництво було зруйноване з появою Євросоюзу. Його мер 
разом зі своїм братом і секретаркою намагаються порятувати Бушон від по-
вного краху зверненнями до різних грантових програм та імітацією «діяль-
ності». Абсурд доведений до максимуму: школа на 4 особи, фейкові бананові 
плантації у вигляді однієї квітки в горщику й отари неіснуючої худоби допо-
внюються боротьбою зі злочинністю, яка зростає завдяки тому, що мер влас-
норуч трощить вітрини. Зрештою, до них посилають ревізора з Брюсселя, 
який вимагає хабаря за покриття шахрайства. У відчаї мер вирішує вийти з 
Євросоюзу і проголошує незалежність Бушона. Протистояння обертається 
фейковою війною, але катастрофічні борги виявляються справжніми. Єди-
ний вихід із ситуації пропонує той самий корупційний ревізор – звернутися 
до програми відновлення після війни, але для цього необхідно… потрощити 
все, що ще лишилося від опустілого Бушона. Якщо попередня п’єса – жор-
стка сатира на оманливий французький «рай», то під збільшувальним склом 
авторів у цій п’єсі – Євросоюз, який руйнує автентичну Францію, її глибин-
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ну матрицю, перетворюючи все існування людей на фейки. І це актуально й 
для інших країн. П’єса розвиває напрям неоабсурду й виявляє примарність 
здобутків європейської цивілізації, її кризовий стан. 

Ескіз імовірної антології «Новітня французька п’єса-2», отже, презентує 
різні стилістичні напрями сучасної драми: документальна й метафорична, 
постдраматична й постабсурдна. Книгу можна умовно поділити на три роз-
діли. Перший складають п’єси актуальної драми на теми війни та біженців, 
які особливо резонують із реальністю сучасної України. Цей формат пред-
ставлений переважно авторами-емігрантами. Другий розділ складають п’єси 
авторів-французів за походженням, які більшою мірою розкривають сучас-
ну проблематику й акцентують поетичне мовлення й традиції автентичної 
Франції. Третій розділ формують сатиричні комедії більш універсального 
характеру, які діагностують кризу європейської цивілізації. Нова антологія 
потенційно може зацікавити українські театри різних форм: державні й не-
залежні, драматичні й лялькові. Деякі з текстів уже втілені в театрах і мають 
резонанс, сподіваємося, що й нові переклади невдовзі прокладуть собі шлях 
на українську сцену. Така книга розширить уявлення про новітній фран-
цузький театр і оновить репертуарну політику українського.



IN MEMORIAM
IN MEMORIAM відносно нова сумна рубрика вісника КУРБАСІВСЬКІ 

ЧИТАННЯ, започаткована у 2019 році, присвячена вшануванню пам’яті 
видатних театральних діячів, наших сучасників, які передчасно відійшли 
у вічність. Тут можуть бути розміщені неопубліковані раніше наукові 
статті, рецензії, просто спогади чи теплі слова про людей, які жили й 
дихали театром. У цьому числі згадуємо про науковця Євгена Васильєва 
і театрального критика Галину Канарську. Світла пам’ять…
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«РОЗМОВА» ПРО ВИСТАВУ І НЕ ТІЛЬКИ…
 (рецензія на виставу «Розмова» за однойменним оповіданням 

Лесі Українки, режисер – Ірина Волицька)

Галина Канарська,
театральний критик, театрознавиця,

перекладачка, драматургиня (роки життя 1956-2021)

«У нас – знову великий сум – несподівано покинула нас людина, яка так 
любила всіх! Галочка Канарська, театральний критик, драматург і просто 
– прекрасна ЛЮДИНА... Щойно вона надала нам в «Курбасівські читання» 
свої гіркі роздуми про долю сучасного театру і слова турботи про рідний 
«Театр у кошику» – рідний нам, київським курбасівцям, і львівським. Щойно 
ми говорили з нею по телефону – більше цього голосу я не почую... Вона гово-
рила «люблю, люблю»... Так і зависло це «люблю» в безодні нездійсненного...

Спочивай з миром, Галино! Царство небесне...»
Неллі Корнієнко.

150 років тому Бог творить Україні унікальний дар: в маленькому міс-
течку Зв’ягель народжується дівчинка, якій судилось стати «чи не оди-
ноким мужчиною на новочасну соборну Україну» – саме так назвав Лесю 
Українку Іван Франко. Вона залишається настільки одинокою й досі, що ми 
в незалежній Україні навіть не маємо сміливості достойно відсвяткувати 
її ювілей. Вважаємо себе нацією гордою і пафосною, протестною. В оцих 
означеннях «вмирає» пошана до наших геніїв.

Ми протестуємо проти пафосного святкування ювілейних дат настільки 
активно, що просто їх не зауважуємо. Лесі –150! Подумаєш, що це озна-
чає? Ніяких урочистостей навіть в українському П’ємонті, тільки «Театр 
у кошику» – до львів’ян з прем’єрою оповідання «Розмова» Лесі Українки. 
Малесеньке оповідання, в якому максимальне зосередження думки. В ар-
хіві письменниці зберігається чорновий завершений автограф оповідання, 
датований «1908 р., 20.01. Ялта», без заголовка, який фіксує первісну редак-
цію тексту (Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, ф. 2, № 839). Авто-
граф, написаний синім олівцем, має низку дописок і закреслень. 
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Ці авторські виправлення свідчать про прагнення Лесі Українки вдоско-
налити текст, зокрема прослідковується дуже чітко виражена тенденція до 
скорочення реплік у діалогах. 

Датується орієнтовно лютим – травнем 1908 р. До початку лютого Леся 
Українка не закінчила оповідання. Про це вона пише у листі до Олени Пчіл-
ки від 3.02.1908 року: «…написала якесь оповідання, що й досі йому на-
зви не доберу, а тепер воно лежить, бо нам обом переписувати трудно». Це 
єдиний лист, у якому йдеться про творчу історію оповідання. Ось саме це 
«якесь» оповідання вибрала Оксана Забужко як ілюстрацію до свого висту-
пу в Житомирі і запропонувала Лідії Данильчук прочитати його публічно. 

 Така праісторія несподіваної вистави «Розмова» за однойменним опові-
данням у постановці заслуженого діяча мистецтв України Ірини Волицької-
Зубко. Оксана Забужко – ще та провокаторка: вона розуміла, що така пер-
фекціоністка, як Ірина Волицька, не випустить свою адептку і власне alter 
ego на глядацьку авдиторію з простим читанням оповідання. В оповіданні 
розмова точиться між молодим журналістом і старою хворою акторкою. 
Така собі банальна розмова про сокровенне. Любила, чи не любила, а він, а 
він любив? Така маленька сповідь перед молодою особою на грані фолу чи 
ілюзії залицяння. Про що йшло Лесі, якщо відверто, – не дуже зрозуміло. 
Якоїсь миті здається, що вона просто приймає правила гри бульварної лі-
тератури. 

 Ірина Волицька піднімає це оповідання на котурни. Немає двох, немає 
змоги заховатися за діалогами. Перед глядачем у промені світла – струнка 
тендітна жіноча постать у суворому чорному чоловічому костюмі і крайкою 
під ковнірцем сорочки – напружено виструнчена внутрішньо. Ніякого на-
тяку на хвороби чи вік, ніякого співрозмовника, навіть уявного, та через 
мить виявиться, що співрозмовник явно існує, він має обриси вишуканої 
ковіньки, яка у майстерно-летючих руках акторки перетворюється на …
живе створіння. Наче Ліда промовляє до цієї ковіньки: «Ну, що ж, Друже, 
поговоримо». І м’ячик опиняється на її боці, на стороні її героїні. «Про що 
поговоримо? Звичайно – про вічне: про ЛЮБОВ…».

 В анотації до вистави Ірина Волицька пише: «Це сповідь колишньої 
примадонни, талановитої актриси, про своє драматичне життя, про вели-
ке кохання і велику любов до театру. Це відверта гендерно-провокативна 
розмова про ціну таланту й покликання, про жорстокість буденщини й не 
меншу жорстокість мистецтва, про неоднозначність життєвих перемог і 
поразок». То ж розмова! Чия? Лесі чи її Героїні? А може Ліди Данильчук? Чи 
головного провокатора – режисера Ірини Волицької? 
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Маємо першоджерело, але згадаймо Умберто Еко, який написав: «Ав-
тору варто було б померти, завершивши книгу, щоб не ставати на шляху 
тексту», а Ролан Барт сказав ще точніше – він неймовірно рефлексував на 
цю тему, назвавши свою книгу «Автор вмер». Тож опиняємося перед інтер-
претацією двох авторів – посестер, режисера Ірини Волицької й акторки 
Лідії Данильчук. 

Звичайно, концептуальне вирішення тексту належить Ірині Волицькій 
–унікальній особистості на просторі українського театру. Про Ірину Во-
лицьку треба писати ґрунтовні наукові тексти, бо вона – єдина особистість 
в українській театральній оазі, яка поєднує в собі наукового аналітика й 
режисера, що формує сучасний український театр. Не вживатиму до її іме-
ні фемінітивів, бо вважаю, що її «сродна праця» не під силу найсильнішим 
чоловікам. Вона сильна й міцна у своїх світоглядних переконаннях, вона 
холодним виваженим розумом творить театр, який дає змогу говорити про 
Україну як про модерну мистецьку державу. Вона працює на випереджен-
ня, наче обганяє час, як це робила й Леся Українка. Здається, що саме Ірині 
було би під силу створити театр Лесі, бо, на жаль, стільки ще драматургіч-
них творів цієї тендітно-сильної жінки не отримали адекватного сценічно-
го прочитання. 

 Ірина Волицька поставила в «Театрі у кошику» «Одержиму» і «На полі 
крові». Видається, їй до снаги пройти усім драматургічним шляхом Лесі, 
але в реальності це – утопія, бо… і тих «бо» можна нарахувати безод-
ню. Диву даєшся, як взагалі їм ще вдається творити без приміщення, без 
жодної фінансової підтримки, підтримка – це власні кошти, зароблені на 
посаді наукового працівника. А наукова праця забирає багато часу й сна-
ги. Одержимість Ірини й Лідії вражає і вимагає достойного пошануван-
ня. Але біда в тому, що держава клоунів не здатна це зрозуміти. Творче 
об’єднання «Театр у кошику» існує в контексті Львова як примара. Зараз 
театр має змогу завдяки чемності Уляни Мороз –директора Львівського 
обласного театру ляльок грати на їхній сцені. Але вже ходять чутки, що 
обласне управління культури не задоволене такими діями Уляни Мороз, і 
стає лячно, що цей тимчасовий притулок може стати міражем. То ж пано-
ве, поспішіть! Бо дуель акторки й ковіньки варта вашого часу. Та й Леся, 
мабуть, – ризикнемо припустити – залишилася б задоволена цією інтер-
претацією. 

 Акторка, як на мене, унікальна у своїй досконалості, – проживає текст 
Лесі в концепції режисера Ірини Волицької, – як своє власне життя, до-
зволяючи собі й болючу іронію, й цитатність парафраз. Лідія Данильчук – 
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акторка досконала, довершена, дуже сильна, цілеспрямована. Вона зробила 
театр альфою і омегою свого життя – кожна його мить підпорядкована під-
готовці до вистави. Лідія неспроможна до спокою, вона весь час у процесі 
«репетиції»: ось вона масує ноги, ось жонглює тією ж ковінькою, щоб пере-
творити її на свого друга й партнера… 

 Дівча з бойківського села Сваричева, що на Франківщині, «створи-
ла» себе як велику актрису. В США про неї писав би кожен таблоїд (made 
youself). У нашій країні вона «дослужилася» до мінімальної пенсії, але це не 
зупинило її стремління творити досконалий театр. Де? У тиші своєї кухні, 
бо в Галицькому королівстві не знайшлося навіть невеличкої кімнатки для 
цих унікальних митців. Ми ж культурна столиця на тарілці, і що нам до 
того, що хтось своє серце простягає нам на долоні і щедро дарує якісний 
мистецький продукт. Через те, що театр немає власного приміщення, і ко-
жен раз доводиться грати в іншому місці, не вдається втримати постійну 
глядацьку авдиторію, бо навіть фейсбук не є відповідною рекламною си-
лою, щоб вберегти відданого глядача. Все ж ті двоє не припиняють своєї 
напруженої творчої ходи. 

 Режисер і актриса зустрілися в Одесі ще зовсім юними: Лідія працювала 
акторкою в Одеському українському музично-драматичному театрі імені 
Василька й жила в гуртожитку. Одного прекрасного дня Ліду попередили, 
що до неї підселять студентку з Ленінграда, яка приїхала на практику на 
Одеське телебачення. Ніхто тоді, мабуть, не подумав, що зустріч ця стане 
доленосною для обох. Кожен пішов у житті своїм шляхом. Звичайно, Ірина 
мала великий вплив на духовне формування Ліди. Все частіше її дороги 
приводили до родини Атени Пашко і В’ячеслава Чорновола. Пані Атена ста-
вилася до товаришки доньки, як до члена родини. Спілкування з такими 
людьми безперечно вплинуло на переїзд Лідії Данильчук до Львова. І ви-
бір театру також, мабуть, відбувся не без сприяння Ірини Волицької. Лідія 
Данильчук легко вписалася в трупу Львівського Молодіжного театру імені 
Леся Курбаса, і стала яскравою фарбою у творчій палітрі Володимира Ку-
чинського.

 Народження сина загострило думки про самореалізацію. Рік життя – на 
заробітках – заради створення власного театру. Ідея ірреальна, але не для 
Ліди. Там, в далекій Америці свою тугу за домом і сином рятувала читанням 
творів Василя Стефаника і Лесі Українки. Стефаник дуже близький акторці 
по духу, бо якби описала своє дитинство, то могла би приєднатись до героїв 
письменника. Не дивно, що першою виставою «Театру в кошику» стала ви-
става за творами й листами Василя Стефаника «Білі мотилі, плетені ланцю-
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ги…». Актриса дуже вдало зуміла поєднати у своїй творчості досвід театру 
імені Леся Курбаса й довіритися інтелектуальній насназі Ірини Волицької. 
Їй дуже пасує текст Лесі, бо він наче віддзеркалює її думки, інтерпретовані 
інтелектуальною особистістю Ірини Волицької.

 « – Се вже така доля артистів і поетів, що вони кров’ю серця мистець-
кого поливають собі шлях до безсмертя! – трохи патетично завважив поет.

Актриса скривилась:
– Ет, балаканина! А втім, за поетів не буду сперечатись, вам се ліпше зна-

ти. Я не поетка. Що ж до артистів, то – яке там наше акторське безсмертя? 
Скільки літер, записаних в історії хисту? Чиє серце заб’ється, читаючи ті 
літери, так, років… за десять?

Ні, ні, ні, нам треба жити, а не надіятись на безсмертя, тоді тільки ми 
почуваємо себе і великими, і безсмертними».

Вони живуть, не думаючи про славу, вони живуть, щоб ми не забували, 
хто ми…
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ПАМ’ЯТІ ЄВГЕНА ВАСИЛЬЄВА 

Неда Неждана,
драматург, культуролог, перекладач

neda7@email.uа

Васильєв Євген Михайлович, (1971-2021 рр.) – кандидат філологічних 
наук, доцент, докторант Житомирського державного університету імені 
Івана Франка. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, 
надрукованих в Україні, Польщі, Німеччині, Росії, США, Чехії. Автор мо-
нографії «Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, нова-
ції» (Луцьк: Твердиня, 2017). Співавтор університетських та шкільних під-
ручників «Загальне літературознавство», «Теорія літератури», «Зарубіжна 
література. 11 клас: Підручник», «Зарубіжна література. 11 клас. Посібник-
хрестоматія».

Викладацьку та наукову діяльність поєднує із театральною (акторською 
й режисерською). Засновник театру-студії «Парадокс» (Рівненський інсти-
тут слов’янознавства) та співзасновник Лабораторії сучасної драматургії 
та режисури (місто Рівне). Упродовж 2013-2017 рр. здійснив постановку 
вистав «Оскар і Рожева пані» за Е.-Е. Шміттом. «Коли повертається дощ» 
Неди Нежданої, «Візит старої дами» Ф. Дюрренматта, «Пігмаліон» Б. Шоу, 
«Стариган із крилами» А. Курейчика (за Г. Гарсіа Маркесом), «Натюрморт 
для товстого племінника» Й. Сапдару, «Безсоння з польським акцентом» 
(за п’єсою Я. Гловацького «Полювання на тарганів») у Рівненському моло-
діжному народному театрі.

Шок – так раптово і рано пішов у кращий світ Євгеній Васильєв. Не-
ймовірно світлий, розумний, талановитий, добрий товариш. Якось він то 
все поєднував – блискучий науковець-драмознавець, актор, режисер, ор-
ганізатор, викладач і при тому дуже легкий у спілкуванні, з гумором. Наша 
дружба почалася з його постановки «Коли повертається дощ» моєї п’єси у 
Рівному. Потім було спілкування на фестивалях, презентаціях, конферен-
ціях, просто зустрічах – завше ніби не могли наговоритися, бо стільки було 
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спільних тем… Завдяки Євгену ми, драматургічний відділ Центру Курбаса 
затоваришували і з Рівненським університетом, і з Житомирським драма-
тургічним інститутом, і його добірними «драмоїдами», як жартома вони 
себе називали. Пригадую його блискучий перед-захист докторської у Жи-
томирі, роботи, яка охоплювала драматургію 40 (!) країн світу. І як обгово-
рювали ідею антології  «химерних» п’єс «Інша Драма». Тішуся, що вмовила 
його зробити свою сторінку на сайті «Драма&Світ» – тепер зібрані статті 
є у доступі. А ще Євгеній Васильєв був дуже талановитим актором, харак-
терним, нюансованим. З яким гумором він розповідав про роль «терорис-
та-сепаратиста» у фільмі «Легенда про госпітальєрів» (за мотивами історії 
Яни Зінкевич), який знімав наш син Маркіян Мірошниченко: «Думав, що 
гратиму луганського професора, а тут таке – темний ліс, постріли, важка 
базука, бронежилет…» І при тому, що персонаж був дуже далекий від ньо-
го, інтелігента й патріота, роль вийшла блискучою… І тільки нещодавно в 
нашому альманаху «Курбасівські читання» була опублікована його чудова 
стаття, присвячена українським п’єсам про революцію і війну. Відклала 
його примірник, аби передати при зустрічі й купити в нього двотомник 
Мандельштама українською мовою, яким він так хвалився й тішився – але 
не судилося… І біль, і сум, і щем, і туга, і кляте слово «ніколи» – чому на 
небо забирають найкращих і навіщо так рано? 

Світла пам’ять і царство небесне Євгену. Щирі співчуття всім близьким і 
рідним. 
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А КНИГА ЗАЛИШИТЬСЯ... 
(пам’яті Євгена Васильєва, який дуже любив

сучасну драму і сучасний театр)

Олена Бондарева,
доктор філологічних наук, професор,
головний науковий співробітник

Інституту філології
Київського університету імені Бориса Грінченка

Важко, неймовірно важко зібратися з думками й увійти в слово, аби почати 
писати про Євгена Васильєва як про небесного співрозмовника. Перед очима 
– дружнє і професійне спілкування, спільні опонування дисертацій, блискучі 
виступи Євгена Михайловича на наукових конференціях і театральних захо-
дах. У колекції важливих і актуальних для моїх досліджень книжок – розкішна 
монографія «Сучасна драматургія: жанрові трансформації, модифікації, нова-
ції» (Луцьк: Твердиня, 2017). Три роки тому мала честь опонувати на блиску-
чому докторському захисті пана Євгена в Інституті літератури Національної 
академії наук України – саме за цією монографією він захищався і вразив і 
спеціалізовану вчену раду, й опонентів, і всіх присутніх ерудицією, знанням 
іноземних мов, відточеним теоретичним розумом, бажанням сказати якомога 
більше про сучасну драматургію. І ця книга залишиться з нами, тому що її 
можна читати не один раз і щоразу знаходити в ній нові наукові й культуроло-
гічні відкриття.

Євген Васильєв усвідомлював, що сучасним драматургічним творам не 
часто вдається знайти свого дослідника, що суттєвою функціональною про-
блемою драматургії останніх десятиліть ХХ – початку ХХІ століть є відсут-
ність кваліфікованого рецептивного поля, абсолютна несформованість, «кон-
вергенції тексту і читача», як любить говорити наша колега з Чернівців Ольга 
Червінська. За таких умов і обставин значно утруднюються питання систе-
матизації, контекстуальних зв’язків, інтрепретативних можливостей, діалогу/
полілогу текстів у межах сучасної драматургії, неупередженого аналізу драма-
тургічних здобутків і прорахунків. 
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Євген Васильєв писав сучасну й актуальну драмознавчу розвідку, тож 
сконцентрувався на жанровій динаміці сучасної драматургії майже сорока 
країн світу. Направду, це розумонезбагненний обсяг емпіричного матеріалу, 
який у кожній національній традиції звучить по-своєму: щоб теоретизувати 
й концептуалізувати цей неосяжний драматургічний масив, досліднику зна-
добилося майже два десятиліття, тож цю книгу можна вважати справою його 
життя – яскравого й такого короткого, адже він не зустрів і вже не зустріне 
свої 50... 

Ім’я Євгена Васильєва як талановитого теоретика літератури нам було до-
бре відоме й раніше, бо він – один із співавторів університетського підручника 
«Теорія літератури», за яким навчаються кілька поколінь українських студен-
тів. Проте його книга приємно вразила мірою авторської ерудованості й ком-
петентністю у сучасних світових драматургічних тенденціях, обсягом опра-
цьованого матеріалу та манерою його викладу, намаганням автора не оминути 
жодної розвідки, присвяченої сучасній драматургії. 

Одразу наголосивши на необхідності відновити «мультимедійну єдність 
драматичного тексту» (М. Пфістер), порушену традиційним інституціоналізо-
ваним розподілом на літературознавчі й театрознавчі дослідження, Євген Ми-
хайлович написав дуже фахову й цікаву монографію, в якій врахував карди-
нальну переорієнтацію драматургічних жанрів на сучасні естетичні формати, 
радикальне оновлення жанрової системи драматургії, зміну функціонального 
навантаження її структурних елементів, її іманентний зв’язок із театральною 
практикою: отже, своєю читацькою аудиторією автор бачив не лише літерату-
рознавців, до того ж, він сам був блискучим актором, талановитим режисером, 
прискіпливим театральним критиком. 

Ця книга прояснює, чому вже давно у літературознавстві частково атро-
фовані традиційні категорії аналізу драми. Репрезентативний матеріал, опра-
цьований у її корпусі, доводить методологічну кризу статичної Аристотелевої 
жанрологічної класифікації з традиційним розмежуванням трагедії, комедії і 
драми. Некласична й постнекласична епохи вимагали нових жанрів і неліній-
ного теоретичного мислення для їхнього аналізу й інтерпретації, проте дра-
мознавство у більшості випадків інерційно лишалося у координатах античної 
поетики. Свого часу ще Сергій Аверинцев довів, що за доби Аристотеля сфор-
мувалася ідея допевного жанрового герметизму, тому жанри сприймалися як 
законсервовані й незмінні. Домінування саме драматургічних жанрів у грець-
кій античній культурі сприяло їхньому найґрунтовнішому описанню в Арис-
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тотелевій «Поетиці», і вся подальша традиція драмознавства не сміла запере-
чувати цей нормативний текст. Певну обмеженість «статичної» теорії жанрів 
і концепції жанрових форм відчула вже драматургія Нового часу. Межа ХІХ-
ХХ століть узагалі явила супердинамічні процеси жанрових креацій, спри-
чинила розквіт чисельних гібридних і комплікативних драматургічних форм, 
частина з яких згодом набула статусу нових нормативів для ХХ і ХХІ століть. 

Про неможливість оформлення жанрової системи лише з «чистих» жанрів 
у межах будь-якого літературного роду писала також Нонна Копистянська, яку 
Євген Васильєв рясно цитує у своїй монографії: вона наголошувала, що до-
слідники мають аналізувати жанри в розвитку й динаміці, а також у постійній 
взаємодії, звертала увагу на те, що стереотипними теоретичними матрицями, 
актуальними для аналізу форм одного літературного періоду, не варто оперу-
вати, вивчаючи інший період. Євген Васильєв до неї дослухався і врахував, 
що у некласичному й постнекласичному дискурсах оформилися нові системи 
драматургічних жанрів, які треба виокремити й описати. «У рецензії на цю 
книгу, надрукованій у фаховому виданні «Синопсис: текст, контекст, медіа», 
Роман Козлов також звернув увагу, що Євген Васильєв вивчає болючий роз-
рив сучасності з традиційним драматургічним каноном, затиснутим у лещата 
«трагедія-комедія-драма», щоправда, інколи Євген Михайлович намагався пе-
реконати нас і себе в тому, що в сучасній драматургії структурний тип чистого 
жанру (трагедія, драма, комедія) все ж таки презентовано досить широко, хоча 
його аналіз драматургічних текстів демонструє полемічність цієї тези.

Літературознавчу розмову було зосереджено довкола сучасних драматур-
гічних жанрів: дослідник реалізував спробу впровадження й закріплення но-
вої літературознавчої/драмознавчої термінології, продемонстрував неабияку 
вправність аналізу, що дало йому змогу виокремлювати структурні тотожнос-
ті в гетерогенному емпіричному матеріалі. 

Автор усвідомлював небезпеку розчинення в безмежному плато різнопла-
нових текстів п’єс, тож свідомо зупинився переважно на репрезентативних 
творах різних національних драматургічних традицій кінця ХХ – початку 
ХХІ століть, приділивши належну увагу й сучасній українській драматургії, 
яку прагне ввести у відповідний світовий контекст. Безумовно, глибокому 
розумінню драматургічного матеріалу сприяли довготривалий досвід автора 
як актора, режисера й театрального критика, а також двадцятирічний період 
осмислення матеріалу, на чому Євген Михайлович наголосив на сторінці 11 
своєї книги.
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П’ять розділів монографії послідовно розкрили загальні особливості 
жанрової системи сучасної драматургії, їхню літературознавчу рефлексію та 
авторські жанротворчі інтенції, структурні, композиційні, родо-видові й тек-
стуальні ознаки сучасної драматургії, форми трансформаційної взаємодії її 
жанрів (еволюція, конверсія, конвергенція, дифузія), модифікації архаїчних 
жанрів у новітній драматургії, а також характеристики й параметри сучасної 
«драматургії обробок».

Власну дослідницьку класифікацію Євген Васильєв презентував трьома 
рівнями жанрових груп, які, на його глибоке переконання, є цілісною типоло-
гією і визначають жанрову систему драматургії на межі ХХ-ХХІ ст.: 

1. Жанрові трансформації: сучасні форми як традиційних чистих жанрів 
(трагедія, комедія, драма), так і поширених у драматургії минулого жанрів-
гібридів (трагікомедія, трагіфарс); 

2. Жанрові модифікації: видозміни архаїчних жанрів драматургії, від-
роджених у сучасній жанровій динаміці драми (містерія, міракль, мораліте, 
фарс, комедія дель арте), що на тривалий час (подекуди на кілька століть) «ви-
пали» з історії театрального мистецтва;

3. Жанрові новації: найсучасніші жанрові форми, які оформились у дра-
матургії лише на межі ХХ-ХХІ ст. (драма-сиквел, драма-приквел, драма-ри-
мейк, драма-ремікс, драма-сайдквел, драма-кросовер).

Усі сегменти авторської класифікації ілюструвалися конкретними дра-
матургічними практиками: у тлумаченні текстів п’єс віртуозна філологічна 
кваліфікація Євгена Михайловича проявилася доволі вправно і професійно. 
Інколи виникало бажання полемізувати з деякими інтерпретаціями, проте до-
слідницька оптика – це безсумнівна преференція науковця, і скоріш за все у 
таких випадках самі тексти наділені потенціалом для множинності інтерпре-
тацій або навіть конфлікту інтерпретацій.

Наприклад, якщо говорити про модифікації архаїчних жанрів у сучасній 
драматургії, то частина ілюстративного матеріалу є відносно довільним тлу-
маченням, скажімо, відголосків жанру містерії: ми скоріше маємо ситуацію, 
коли жанровий код у процесі літературного розвитку втратив структуру, а 
окремі його елементи, подеколи другорядні, лишаються нечітко впізнаваними 
й можуть бути ідентифіковані й у інших жанрових площинах – як самостійні 
жанри, гібридні чи авторські жанрові утворення або навіть жанрова травестія.

Також запропоновано авторську жанрову класифікацію сучасної драми об-
робок (сиквел, приквел, римейк, ремікс, сайдквел, кросовер). Західна драма-
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тургія має чимало зразків, у яких ці жанри повноцінно реалізовані, а сучасна 
українська драматургія засвоює їх не так упевнено, тому й сучасних україн-
ських прикладів у тексті цієї частини монографії відносно небагато. 

Занадто широкою може видатися назва розділу «Жанрові новації в драма-
тургії зламу ХХ-ХХІ ст.», оскільки йдеться в ньому про досить локальні типи 
драматургічних текстів, якими жанрові новації далеко не обмежуються (чи 
варто й так звану «драматургію обробок» глобалізувати до «драматургії зламу 
ХХ-ХХІ ст.»?). Та й жанрові новації драматургії і жанрові новації драматургії 
обробок – це далеко не одне й те саме. Розумію, що тут «новації» викорис-
тано як узуальний літературознавчий термін, проте семантика поняття все 
одно значно ширша, а терміни завжди потребують конкретності й точності. 
Можливо, це стосується й інших класифікаційних дефініцій, бо, за великим 
рахунком, «трансформації», «модифікації» та «новації» у певних контекстах 
можуть сприйматися як синоніми, що утруднює мнемотичні й аналітичні па-
раметри класифікації, розмиваючи її структурні характеристики. От бачите, 
пане Євгене, ми й досі з Вами говоримо про теорію драми, полемізуємо, аргу-
ментуємо, дошукуємося смислів і наукового консенсусу...

Ітимуть роки, а монографія Євгена Васильєва «Сучасна драматургія: жан-
рові трансформації, модифікації, новації» залишатиметься абсолютно нова-
торською працею, в якій на неймовірно широкому фактичному й теоретич-
ному матеріалі було здійснено унікальне дослідження генології та жанрології 
сучасної драматургії, а до терміносистеми сучасної драмології запропоновано 
низку термінологічних уточнень. 

Ця праця пребуде з нами і надихатиме нові покоління дослідників. А нам 
нестиме Вашу любов до театру й драми, Вашу творчу енергію, Ваше наукове 
сумління, наш дорогий Євгене Михайловичу. Очевидно, ТАМ Ви теж дуже 
потрібні... Колись наговоримося...



МАЙСТЕР-КЛАС





263

МАЙСТЕР-КЛАС

КАРНАВАЛ – СПЕЦІАЛЬНИЙ 
АКТОРСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ КУРС. 

МІСТЕРІАЛЬНА ГРА ВЛАСНИМ ІМІДЖЕМ
(структура спецкурсу)

Наталія Токарчук,
науковий співробітник

Національного центру театрального мистецтва
ім. Леся Курбаса, вул. Володимирська 23-в

Київ, Україна, 01034
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У статті надано опис освітнього трансформаційного акторсько-психологічного 
курсу «Карнавал», розробленого «Школою Образності». Метою курсу є виявлення й 
дослідження акторського іміджу-типажу; написання драматичної історії казки; міс-
теріальна гра, навколо казки, як спосіб звільнення й отримання досвіду відкритості, 
вразливості й справжності в присутності глядача. Курс «Карнавал» є навчанням бачи-
ти й мати справу зі своєю поведінкою, глибинну психотерапію, шоу-перфоманс.

Ключові слова: імідж, типаж, персонаж.
Th e article provides a description of educational transformational actor-psychological 

course «Carnival», developed by the «School of Imagery». Th e purpose of the course is to 
identify and study actor’s image-type; writing a fairy tale about it; mysterial game around a 
fairy tale as a way of release and obtaining experience in openness, vulnerability and authen-
ticity in the presence of the beholder. Th e course «Carnival» is a training to see and deal with 
one’s own behavior, deep psychotherapy, show perfomance.

Keywords: image, type, persona.

Вступні зауваги. Людська поведінка підлягає нашому розгляду не 
стільки як випадковий результат впливів і стимулів, скільки як художній 
продукт. Актор – це митець, що має матеріалом для творчості власне тіло 
й душу; він творить себе, свою поведінку як витвір мистецтва. Для цього 
він має бути легким і мінливим. Актор надає форми власному тілу й по-
збавляє його форми. Неоформленість матерії, хаос є передумовою фор-
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ми. Актор має бути здатен зібрати ціле(образ) з будь-якої точки, й знов 
розібрати себе на складові. У процесі образотворчості, між формою та 
матерією виникає область їхньої несумісності, порожнина, пустота, щось 
надто інтенсивне, щільне й насичене, сповнене драматизмом, еросом не-
відомого, такого, що не має відповідного слова. Там знаходиться той «Я», 
якого ще не було:

«Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты».
(Осип Мандельштам).
Пустота – структурний елемент образу, але сучасному студенту її не-

можливо утримувати, особливо публічно. Перед публікою «не можна» пе-
ребувати в стані тотальної невизначеності, падати в темряву, втрачати всі 
опори. З поетом, художником це відбувається в його майстерні, але актор 
цілком на видноті. Пустота – вкрай дискомфортний стан, нестерпний. Усе 
наше соціальне життя побудоване таким чином, щоб зашумлювати, за-
повнювати метушнею, розвагами пустоту, яка кличе нас, щоб поглибити, 
розширити власне серце. 

Актор заповнює пустоту неусвідомленим іміджем-маскою. Суб’єктивно 
йому здається, що він робить щось оригінальне й цікаве глядачеві (не собі 
звісно), але об’єктивно то є щось безлике й порожнє. І чим гучніша і яскраві-
ша така поведінка актора, тим вона беззмістовніша.

Усе живе й хвилююче в нашому житті з часом охолоджується й стає за-
тверділим. Світ, за М.Бахтіним, влаштований за карнавальним принципом: 
все потребує оновлення, через ініціацію смерті та відродження. Карнаваль-
ним є все: людські установки, погляди, поведінка. Якщо цього нема, то нема 
життя, а є смерть, є все застигле й закостеніле, і якщо ми в цьому живемо, нас 
також нема, а є лише наші стійкі й непохитні «Я-концепції».

Застигла «Я-концепція» на сценічному майданчику виглядає як сталий 
незмінний поведінковий характер-малюнок, зациклена одноманітна мелодія, 
психолого-поведінковий комплекс. Але студентом він сприймається як не-
скінченно різноманітний, текучий і мінливий. Побачити свою поведінкову за-
цикленість він може лише за допомогою відеозапису. Ми спостерігаємо тра-
гічний розрив між тим, що відбувається в голові у студента, й того, що в тілі: 
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людина себе не бачить, не чує і не відчуває. Пустоту, яка потребує сміливості 
й ризику, заповнює цим комплексом, «іміджем-типажем». Навіть якщо цей 
комплекс яскравий і цікавий, він є незмінний. Він утримує людину в рабсько-
му стані, пригнічує, виснажує, не дозволяє опановувати нові території, бачити 
різноманіття можливостей, забирає увагу, енергетичний ресурс. 

Наші багаторічні експерименти, дослідження в царині навчання основам 
акторського мистецтва показали, що «імідж-типаж» неможливо обійти, де-
конструювати, розкоординувати, що потрібен якийсь потужний, шокуючий, 
вибуховий метод. Необхідно «понизити голову» з її невротичним розумом 
і «підняти», реанімувати тіло, з усіма його недосконалостями та з його осо-
бливим розумом. Ми звернулися до карнавального принципу М.Бахтіна, роз-
критого в його відомій праці «Творчість Франсуа Рабле й народна культура 
середньовіччя та Ренесансу», як до переродження, струсу всіх основ, бунту 
проти всього усталеного, виходу за межі буденної, звичної каруселі, як до реа-
німації людини. Карнавал – тимчасовий несерйозний таємничий світ, у якому 
відбуваються справжні трансформації.

У 2017 році ми, «Школа Образності», почали розробляти спецкурс. 
У процесі розробки курсу виявилось, що цей «безневинний» імідж, ця 

маска є внутрішнім тираном, який постає у внутрішньому світі людини як 
правда життя, як об’єктивний погляд на себе і світ. Він є внутрішнім зако-
нодавцем, встановлює систему цінностей і переконань, які спричинюють усю 
життєву активність. 

Завдання спецкурсу – не позбавитися від «іміджу-типажу», а взяти над 
ним владу, керувати ним, грати ним. На театральній сцені, під світлом софітів, 
маска стає артоб’єктом, персонажем, доступним для споглядання, досліджен-
ня, перетворення в текст, в історію. Кожен учасник творить свого персона-
жа, перебуваючи у трьох іпостасях: персонаж-тиран, об’єкт тиранії та автор 
персонажу. Унаслідок цього учасник стикається з екзистенційним почуттям 
провини і з гострою нуждою бути в контакті з власним серцем. Він припиняє 
лякатись напруженої пустоти, що є джерелом різноманіття, основою особис-
тісного зростання.

Окрім усього іншого, проблема акторського типажу гостро стоїть у сус-
пільстві. Акторські агенції запрошують «типажі», й це принизливо для акто-
ра, для людини. Серед людей немає «типів», кожна людина – унікальна  і про-
явити себе може через єдине у світі обличчя. Експлуатація типажу навпаки 



266

МАЙСТЕР-КЛАС

транслює антилюдське ставлення до людини, свідчить про те, що один «тип» 
можна замінити на інший. 

Проблема акторського типажу також знецінює акторську професію, 
стверджуючи думку, що володіння акторським мистецтвом не потребує кро-
піткої багаторічної праці, подібно до інших видів мистецтв, а вимагає лише 
цікавої зовнішності та яскравого поводження. Виявлення іміджу-типажу 
актора, розототожнення з ним, гра у нього, метафоризація його, очуднення, 
здатність сміятися й плакати над ним є, на нашу думку, першою компетен-
цією професії актора. Перш ніж грати іншу людину, треба дещо дізнатися 
про себе, зрозуміти, в просторі якого міфу живе актор, яка казка реалізує 
свою сюжетну й сакральну функцію всередині нього. Перш ніж вкладати у 
вуста чужі художні тексти, треба створити свій. Ми вбачаємо творчу роботу 
із власним іміджем-типажем необхідною складовою академічної акторської 
освіти, яку необхідно впроваджувати в Україні та світі.

У статті буде здійснена спроба описати структуру авторського спеціально-
го навчального трансформаційного курсу «Карнавал», результату розробки 
«Школи Образності», спрямованого на виявлення та дослідження тіньового 
акторського іміджу-типажу та звільнення від його панування.
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Структура спецкурсу «Карнавал» 
(Автори-розробники: О.Токарчук, Н.Токарчук)
1. Тілесне буйство. На початку студенти опановують пластичне й голо-

сове різноманіття. Під диктування ведучого, вони рухаються та звучать, 
перебираючи безліч параметрів рухів: ритми, темпи, масштаби, трива-
лості, характери; для звуків: висота, гучність, тривалість, чистота, інто-
нування. Для тіла немає жодних меж і заперечень. Воно може смикатися 
у всі боки усіма частинами тіла, вигинатися, клубочитися, витися, бути 
аритмічним, збудженим, схвильованим, закручуватися, вибухати, тремті-
ти, повільно тягнутися, розкочуватися, гарчати, хрипіти, верещати, кри-
чати, шепотіти, переміщувати напруження в різні частини тіла, стаючи 
прозорими, легкими чи важкими, млявими; дихати глибоко чи поверхово, 
швидко чи повільно. Ми розкладаємо «соціальну людину» на окремі рухи, 
відчуття, звуки. Рухаємося негармонійно з точки зору класичної естети-
ки, руйнуємо культурні колії, якими «соціальна людина» звикла рухатись.
З цим етапом завжди всі справляються легко і з задоволенням.

1. 1. Досвід щастя.
Паралельно з роботою на сценічному майданчику, ми починаємо пись-

менницьку практику – підготовку до написання чарівної казки. Кожен учас-
ник має згадати свій реальний досвід щастя. Не думати про своє уявлення про 
щастя, про те, що таке щастя, а згадати власне відчуття щастя або відчуття 
себе вдома чи на своєму місці; відчуття повноти життя, зв’язку себе з усім.

Для нас конче необхідним є цей реальний згаданий досвід. Нам треба зая-
коритися на чомусь реальному у своєму житті, ототожнити себе зі справжнім 
та розототожнитися з фальшивим. Ми зрушуємо «точку початку». Ми пере-
конані, що все в житті людини починається не з травми, а з досвіду міфопое-
тичного сприйняття світу, де «Я» – усе й усе в мені. Треба лише його згадати.

Досвід, що описують студенти, – це зустріч із красою, це стан спокою, об’єму, 
розширення: «віє сильний теплий вітер, запах трави, сирої землі, листя... цілий 
світ, такий величезний, і він – мій!», «це, мабуть, було перший раз так, щоб я 
просто милувався, а може навіть просто сидів поряд із жінкою, нічого не че-
каючи, не бажаючи, не розглядаючи її якось по особливому. Я просто дивився 
і бачив красиву жінку, просто бачив красу, а можливо, просто відчував красу. 
У мене було також відчуття, що вона просто присутня, просто сидить поряд 
зі мною. Все. Просто сидить і насолоджується цією миттю. Не було всередині 
жодної ейфорії чи драйву... просто спокій і тотальне щастя. І ще багато свободи 
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всередині було. Мені кольори світла потрапляли просто в очі, музика просто у 
вуха, запахи просто в ніс... чи навіть через усе це просто в серце, кудись у саму 
душу... і ще було відчуття, що часу нема, що його наче не існує. Начебто це вже 
колись було й буде, запишеться чи вже було записане у вічність. Я був просяк-
нутий вічністю, і тіло наче втратило вагу», «я завмер, і, відчуваючи запах мор-
ського, солоного бризу, став розширюватися і розправлятися вгору і в сторони. 
На обличчі й губах виникли мурашки, які охоплювали всю голову і спускалися 
по плечах потоком приємних, злегка тремтячих цівок. Я радів і сумував про роз-
ставання. В той день я добре усвідомив сенс того, що, іноді ми по-справжньому 
зустрічаємося тільки при розставанні. Це було розставання з величезним ре-
сурсом життя і в той же час зустріч з собою», «ми йдемо, і творимо все навколо. 
Ми йдемо, і все навколо народжується, перетворюється назустріч нам. Ми – це 
ми, і не ми. Тонке відчуття. Немов було майбутнє. Немов ми йдемо крізь простір 
і час. І якби в цей же момент ми перенеслися на інший континент або планету, я 
би спокійно до цього поставився, без подиву» (із робіт студентів).

1.2. Внутрішня трійця.
У продовження роботи зі станом щастя і як підготовку до написання каз-

ки, ми застосовуємо методику виявлення метафоричної внутрішньої трійці. 
Для цього нам необхідна дитяча світлина до 6 років. Студент дивиться на свою 
дитячу світлину відсторонено, як на чужу дитину, роздивляється серйозність 
і глибину погляду, що пронизує наскрізь, бачить внутрішній стрижень, ба-
чить світло, що випромінює дитина, бачить її сміливість і безкомпромісність, 
її захопленість усім навколо. Він створює метафору цієї дитини, відповідаючи 
на питання «Як що, чи як хто вона?» Вона «вогонь», «сонце», «шар, що сві-
титься», «земля», «джерело», «вітер, морський бриз», «стрижень, основа, що 
рухається, пульсує, видозмінюється». Далі студент створює метафору батька, 
який потрібен саме цій дитині. Батько, як правило, одночасно легкий як ві-
тер і міцний, як скеля, грайливий і мудрий, він водночас далеко й близько, в 
його присутності дитина сміливо пізнає світ, робить помилки, зустрічається 
з невідомим. Метафора мами – найчастіше пристрасть, ерос, стихія, пташка, 
танок. Але, звісно, у кожного це унікальна, неповторна картина. Ця робота 
є дуже хвилюючою, зі сльозами й трепетом: «дитина, батько, мати», що вза-
ємодіють, перетікають одне в одного – це все «Я», це величезний безмежний 
світ, анти-гравітаційна метафора, що надає легкості й можливості літати. До 
метафори «трійці» ми просимо підібрати музику, яка нам стане потрібною по 
закінченню карнавалу.
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Метафора «трійці» є дуже ресурсною й у подальшому навчанні акторсько-
му мистецтву. «Дитина» – внутрішній актор, «батько» – внутрішній режисер, 
«мати» – внутрішній драматург.

2. Індивідуальна вільна імпровізація.
Другий етап полягає в тому, що студентам пропонується так само вільно, 

подібно до першого етапу, імпровізувати, весь час змінюватися, але самостій-
но й публічно. То є своєрідний п’ятихвилинний виступ, вільна гра тіла, голо-
су й емоцій. Таких індивідуальних імпровізацій дві: контрольована (увага на 
власних рухах і звуках) і неконтрольована (увага на внутрішніх переживан-
нях, смислах, образах). Обидві імпровізації ми знімаємо на відео.

У цій імпровізації одразу видно, який характер і малюнок рухів обирає сту-
дент із безлічі можливостей. При тому, що працювати треба «на себе», тобто 
для власного дитячого інтересу: «як ще може рухатись моє тіло?», уся імпрові-
зація, як правило, спрямована на те, щоб справити враження на глядача. Як по-
казує практика, інтересу до життя власного тіла нема взагалі, а є бажання бути 
оригінальним, цікавим глядачеві, а не собі. Отже, вільна імпровізація студента 
складається з дуже обмеженої кількості повторювальних рухів і звуків голосу.

Студенти дивляться й аналізують відео власної імпровізації. На ньому вже 
видно ескіз власного повторювального пластичного малюнку.

3. Супервізорський погляд.
На цьому етапі кожен студент вільно імпровізує, але зараз головного зна-

чення набуває погляд глядача. Якщо до цього він був споживацький, наці-
лений на цікаве для себе, то зараз студенти дивляться як супервізори, вони 
виловлюють «загальне», те, до чого студент весь час повертається у власних 
рухах. Одразу після імпровізації, усі глядачі-супервізори виходять на сце-
нічний майданчик і відтворюють те «загальне», що побачили. Імпровізатор 
спостерігає.

Дуже часто глядачі-супервізори показують зовсім не те, що відбувалось на 
сценічному майданчику, а власні «проєкції», неусвідомлені механічні пластичні 
малюнки. Цей матеріал ми записуємо на відео, й студенти його аналізують.

4. Імпровізації з обов’язковим елементом.
Для того, щоб остаточно виявити свій неусвідомлений, тобто тіньовий 

поведінковий імідж, студентам пропонується серія вправ-імпровізацій із 
обов’язковим елементом. Треба весь час бути мінливим, але незмінно утри-
мувати якусь обов’язкову умову. Наприклад, тримати руки піднятими вгору, 
або люто ричати, або голосно сміятися тощо. Ця обов’язкова умова, як пра-
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вило, забирає всю увагу, а все, що при цьому робить тіло, є безконтрольним і 
доступним нашому спостереженню. Ці вправи фіксуються на відео.

5. Імпровізація-міркування.
Для того, щоб виявити свою мовленнєву звичайну інтонацію, кожен студент 

отримує тему для розмірковування вголос у трьох варіантах: стверджуючи, запи-
туючи та із сумнівом. Теми даються незручні, карнавальні, дурнуваті, наприклад: 
«Для того, щоб бути щасливим і здоровим, треба більше дивитися телевізор».

Тут нам важливо почути мелодію мовлення, яка тече сама собою і є не-
усвідомленою.

6. Перше збирання «персонажа».
Кожен студент передивився всі відео з власними імпровізаціями й влас-

ними пластичними проєкціями на імпровізації інших людей. Тепер він само-
стійно збирає по частинах те загальне, що побачив на відео. Інші студенти 
йому підказують те, що на їхню думку він залишив поза увагою.

Отже, студент складає з власних повторювальних рухів певний ескіз і 
утримує його в динаміці. Глядачі-супервізори уважно спостерігають за цим 
дивним незмінним танком. Дивляться з установкою, що ці рухи та звуки – 
єдине, що існує, і так буде вічно; що це вирок – робити тільки це і нічого іншо-
го. Тіло, що рухається на сцені, викликає певні відчуття, щось нагадує, щось 
транслює. Кожен із глядачів має відповісти на три запитання: «на кого чи на 
що це схоже?», «яке повідомлення воно транслює?», «що я відчуваю в тілі, 
коли дивлюся на це?»

У підсумку кожен студент має стільки описів свого «персонажа», скільки є 
глядачів-учасників карнавалу. То є досить травматичний досвід. Хоча ведучі 
карнавалу весь час наголошують, що той пластичний малюнок – не є «ви», 
студенти все одно судження людей прикладають до себе особисто. 

Тілесні відчуття частіше за все пов’язані з передавленим горлом, утрудне-
ним диханням, нудотою, відчуттям страху й болю. Повідомлення: «дивіться, я 
все роблю для вас!», «стукніть мене головою в ціль», «я все роблю правильно», 
«полюбіть мене, я хороший», «я вас ненавиджу» і т.п.

7. Починаємо писати казку.
Починаємо писати казку (міф, легенду) про істоту. Для цього необхідно 

спочатку створити й описати головного міфічного героя. Хто це? Яке воно? 
Для того, щоб відповісти на ці питання, потрібно: 1) передивитись усі відео, 
наче це чуже тіло, яке рухається у певний дивний спосіб, наче це якийсь муль-
тяшний або казковий герой; 2) подивитися всі власні відеоінтерв’ю, де студент 
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говорить про чужих персонажів, але тримає в голові свого, ніби описує свого 
героя; 3) подивитись інтерв’ю, де інші люди говорять про істоту студента. Ви-
ділити збіги, де різні люди говорять одне й те саме; 4) визначивши загальні 
риси істоти, треба дати собі відповіді на запитання: Як воно рухається? Звід-
ки взялися ці рухи, хто їхній автор? Яку користь ця істота-імідж приносить 
своєму господареві? Чим загрожує звільнення від неї? Виконавши цю роботу, 
треба «вимкнути голову» й почати писати казку. Загальна схема початку каз-
ки: «1. Був дикий буйний мінливий світ, у якому жила дитина – майбутній 
правитель світу. 2. Щось сталося, й у світі виникла одноманітна незмінна іс-
тота». Тобто головна умова така: була мінливість, стала одноманітність. Треба 
описати мінливий світ і описати істоту, дати їй ім’я. Опис мінливого світу спи-
рається на власний досвід щастя й метафору «трійці». Опис істоти спирається 
на всю попередню виконану роботу на сценічному майданчику.

8. Психодраматична композиція.
Коли ми створили казкового персонажа, ми починаємо його «перевіряти» 

на сценічному майданчику. Студент робить психодраматичну композицію: 
роздає кожному з учасників твердження, які формували цю істоту. Напри-
клад: «ти повинна бути сильною», «в тебе нічого не вийде», «не дорослішай», 
«не можна плакати», «ти – невдаха», «не можна конфліктувати», «ти маєш бути 
стандартно красивою», «ти не маєш права» й таке інше. Ті голоси звучать, сту-
дент заходить усередину композиції спочатку просто, не рухаючись. Йому 
стає нестерпно важко. Тоді він «одягає» пластичний костюм свого персонажа 
і відчуває приплив енергії, йому надзвичайно комфортно серед цих голосів, 
вони живлять його. У такий спосіб ми перевіряємо та зміцнюємо персонаж.

9. Продовження казки.
Умова другої частини казки: так сталося, що істота стала єдиним абсолют-

ним правителем світу. Вона може тепер здійснити всі свої потаємні бажання, 
показати своє обличчя на повну силу. Які закони, порядки, правила вона за-
провадила? Як почувають себе мешканці світу під її правлінням? Яким став 
світ під її правлінням, яка атмосфера? Де знаходиться той чи та, що призначе-
ний керувати світом (справжній господар)? Тут потрібно дати волю фантазії і 
не стримувати себе стосовно частини зла. 

Цей етап є завжди важким і переломним. Майже всі учасники карнавалу 
говорять про те, що його герой не хоче бути правителем, він не має таких ам-
біцій. Але ведучі наполягають. Долаючи почуття сорому, часто не з першого 
разу, студенти розписують світ, створений істотою. 
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Ми маємо вже майже сотню казок і спостерігаємо, що «світи істот» схожі 
між собою. Це завжди темрява, заборона усіх проявів життя, важка безглуз-
да праця, тортури, вбивства й нескінченне звеличення, вихваляння істоти-
правителя. Ми були дуже здивовані, коли виявили дуже схожі казкові описи 
«світів істот» із певними колами пекла Данте. При цьому студенти були не 
знайомі з текстом «Божественної комедії». 

10. Казкова композиція.
Казкова композиція принципово відрізняється від психодраматичної тим, 

що в психодраматичній оточення живить і підтримує істоту, а в казковій іс-
тота ніби розповсюдилась, створений нею світ і є вона сама.

Казкова композиція – це схематично відтворений «світ, створений істо-
тою». Автор роздає ролі. То можуть бути люди, звірі, дерева, каміння, річки 
та ін. Справжній/справжня господар/господарка світу також перебуває на 
сценічному майданчику чи всередині, чи поза межами композиції. Як прави-
ло, він спить і нічого не бачить. У композиції істота – тиран, явний чи при-
хований. Часто він має двійника. В композиції він виявляється. Наприклад, 
головна героїня дівчинка-тиран, що танцює в центрі і змушує усіх жадати й 
любити її, а на задньому плані весь час розпинають іншу дівчинку і мають в 
неї плювати. Так ось, виявляється, що правителькою-істотою є розіп’ята ді-
вчинка, яка керує тією, котра танцює. Такі речі часто виявляються в компози-
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ціях, і ми корегуємо казку. Істоти в більшості своїй подвійні, суб’єкт-об’єктні, 
тобто мають свою тінь.

Казкові композиції – то суцільне насильство, кров, лайно, зрада, заборона 
почуттів, сміх і сльози за розкладом, витончені тортури, оргії. Студент у ролі 
істоти почувається дуже піднесено, збуджено, енергійно, коли «робить» усе 
це, коли керує своїм світом. Але одразу після гри на сцені, відчуває біль і со-
ром: «це все живе в мені?»

11. Вибори короля/королеви карнавалу.
Наступним етапом карнавалу є вибори короля/королеви карнавалу. Ви-

бори полягають у тому, що кожен студент, як агент, має презентувати свого 
кандидата-персонажа, розповісти про його переваги. У презентації істоти по-
винні бути відповіді на питання: 1. Як істота заволоділа господарем? Чим вона 
скористалась? Що це був за магічний ритуал? 2. Його моральний кодекс, його 
твердження про життя: що таке життя, що в ньому головне і цінне, а що не 
важливо, як потрібно себе поводити, а чого робити не можна, що таке люди, і 
як до них треба ставитися, в чому полягає сенс життя, і як його потрібно до-
шукуватися. Або це можуть бути твердження, які вона постійно шепоче гос-
подарю, утримуючи його в застиглому стані, наприклад: «Ти слабка і без мене 
не впораєшся», «Ти в усьому винний», «Тільки я тебе по-справжньому лю-
блю». 3. Його життєве кредо/девіз. 4. Його герб (намальований на папері). 5. 
Його гімн (музика). 6. Аксесуар або елемент костюма. 7. Що він змусив робити 
мешканців світу? Що він  унаслідку зробив зі світом і справжнім господарем 
світу? 6. У чому його сила? 7. Який імідж, яку репутацію світу господаря ство-
рює істота у сприйнятті інших світів? Як господар ставиться до такого іміджу?

Таємним голосування учасники карнавалу обирають короля/королеву 
карнавалу. Критерій вибору: найретельніше, найглибше опрацювання й під-
готовка.

12. Підготовка до карнавалу.
Персонаж уже є цілком зрозумілим, і йому необхідний костюм. Аби зрозу-

міти, який саме потрібен костюм, студент ототожнюється з персонажем, руха-
ється в його пластиці й дослухається, чого він пристрасно хоче, яких саме ак-
сесуарів. Він має бути залежним від костюму й аксесуарів, вони його живлять 
і підсилюють. Кожен студент одягається у свій костюм, ведучі перевіряють 
на відповідність персонажу. Пошиття, створення костюму є певним магічним 
процесом, що викликає суперечливі почуття від небажання його створювати 
й одягати до веселого куражу.



274

МАЙСТЕР-КЛАС

Коли костюми готові, ми готуємо саме шоу «Карнавал».
13. Шоу-вистава «Карнавал».
Вистава складається з презентацій кожної істоти, чотирьох різних «кару-

селей», «прибою» й «шабашу».
На презентації кожен персонаж представляє себе публіці під свою музику. 

«Карусель» – це рух по колу. В «каруселях» персонажі вітають одне одного, по-
казують шматочки своїх композицій, кожен буває в центрі на узвишші, а всі його 
славлять, падають і підіймаються. Вони рухаються виключно у своїй одноманіт-
ній пластиці, жодної свободи. За час карнавалу ці рухи мають їм набриднути й ви-
снажити до відрази. «Прибій» – це хвилі з декількох персонажів, що накочуються 
на глядачів з викриками їхніх «послань» світові. «Шабаш» – останній танок істот.

14. Ритуал звільнення.
Ритуал звільнення від поведінкового паразиту, істоти-іміджу полягає в 

тому, що учасники карнавалу швидко в темряві змивають макіяж, знімають 
костюм істоти, одягають людську одежу й перетинають червону лінію, яка 
з’являється у смужці світла. Вони виходять на публіку, коли лунає їхня під-
готовлена заздалегідь музика, яка пов’язана з відчуттям «дому». Вони роблять 
крок за лінію і називають своє справжнє людське ім’я. 

Це дуже трепетно. Наче народження. Людина відчуває себе надзвичайно 
вразливою, без маски, отримує досвід перебування у стані відкритості перед 
глядачем-свідком.

Курс є інтенсивним насиченим середовищем, де відбувається багато див-
них, містичних подій. Студенти кажуть, що потрапляють у безчасся, що це 
суцільне потрясіння. Сенси карнавалу розгортаються ще довгий час після за-
кінчення спецкурсу.

Заключне слово авторів курсу. Насьогодні ми провели дев’ять «Карна-
валів», тривалістю один місяць. Кожного разу курс удосконалюється. У нас 
накопичилося багато матеріалу для філософського узагальнення та психоа-
налітичного аналізу. В казках ми знаходимо неочікувані архетипи, алгоритми 
травмування й шляхи повернення додому. Ми бачимо генезу тоталітарного 
мислення, бачимо реальність злочинів, яких молоді люди не чинили, але які 
живуть всередині них і здійснюють свій руйнівний вплив. Дивлячись на ці 
персонажі, ми бачимо, що саме так виглядає людське «Его» – «Я», зациклене 
на самому собі і здатне відчути власну цінність, лише перебуваючи в центрі, 
в оточенні схвальних вигуків. І бачимо людське обличчя, яке хвилює, живу 
людину, яка здатна переживати водночас сильний біль і радість.
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СВІТОВА МАПА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМИ

Драматургічний відділ Центру Курбаса підготував світову мапу 
співпраці з іноземними партнерами, світовими мережами й інституція-
ми в галузі сучасної української драми на основі міжнародних проєктів 
Центру й драматургів, які брали участь у його виданнях. 

Це вистави, сценічні читання, публікації, презентації, участь і пере-
моги у конкурсах, мережах, драматургічних конференціях і фестивалях 
тощо. 

Зауважимо про несприятливі умови для розвитку вітчизняної драми 
у ХХІ столітті. Зокрема на початку 2000-х років відсоток п’єс сучасних 
українських авторів у наших театрах скоротився у 10 разів – від 30% до 
3%, а від 2010 року фактично всі програми підтримки п’єс і перекладів 
були ліквідовані. У більшості країн, з якими ми  співпрацювали, не зна-
ли не лише сучасних українських драматургів, а й навіть класичних.  

Нині маємо вже не один десяток антологій п’єс, авторських збір-
ників і дисертацій, не одну сотню постановок і щонайменше 25 країн-
партнерів. У багатьох із них співпраця з українськими драматургами 
відбувалася вперше в історії. Варто додати, що фактично всі ці проєкти 
створювалися, на жаль, без підтримки українських державних програм, 
а лише за рахунок закордонних фондів/інституцій, праці кураторів і 
самих митців, що підкреслює зацікавлення українськими п’єсами. На 
відміну від України, вітчизняна сучасна п’єса у пріоритеті підтримки 
більшості країн світу, адже драма має стратегічне значення для поши-
рення оригінальних моделей, сучасного образу мислення, новітніх цін-
ностей, вона презентує обличчя свого театру, популяризує його у світі, 
провокує діалог культур. Маємо надію, що наша п’єса буде в пріоритеті 
політики й нашої держави. А поки знайомимо зі світовою мапою укра-
їнської драматургії в рамках міжнародної дипломатії нашого Центру.



278

НОВИНИ

ФРАНЦІЯ
1. Презентація сучасної української драми на фестивалі «Погляд з Укра-

їни», «Європа театрів» в українському культурному центрі й Театральному 
центрі Дому Європи і Сходу в Парижі й проведення майстер-класу його ди-
ректора Домініка Долм’є в Центрі Курбаса. 
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2. Сценічні читання фрагментів п’єс «Лабіринт» Олександра Вітра, «Той, 
що відчиняє двері» і «Самогубство самоти» Неди Нежданої в Домі Європи і 
Сходу та у залі «В’є Коломб’є» Національного театру Комеді Франсез у Пари-
жі, сценічне читання п’єси «Патетична соната» Миколи Куліша у Національ-
ному Молодому театрі у Парижі. 

3. Перформативне читання п’єси  «Майдан Інферно» Неди Нежданої – у 
перекладі французькою мовою Естель Делавенна на фестивалі «Європа теа-
трів» у Парижі, видання окремою книгою у видавництві «Еспас д’ен Інстан» 
(перша українська п’єса у Франції), ескізна вистава і презентація книги на 
фестивалі «Етранж Етранжи» у Ліоні. 
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4. Постановка «Майдан Інферно» французької театральної компанії «Ко-
лапс» (Ліон, Франція) у співпраці з Центром Курбаса і ко-продукції зі Світо-
вим фестивалем театрів маріонеток у Шарлевіль-Мезьєрі (Франція).       

«Сцена з вистави «Майдан Інферно» французької театральної компанії 
«Колапс» (Ліон, Франція) у Шарлевіль-Мезьєрі (Франція).

5. Три українські п’єси одержали відзнаки журі на міжнародному конкурсі 
Пальмарес «Дні драматургів» у Ліоні: «На початку і наприкінці часів» Павла 
Ар’є, «Гімн демократичної молоді» Сергія Жадана, «Заблукані втікачі» Неди 
Нежданої. Сценічні читання п’єс французькою мовою відбулися на фестивалі 
в Ліоні (Франція).
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6. Видання антології сучасних українських п’єс «Від Чорнобиля до Криму», 
написаних українською, російською і татарською мовами у перекладі фран-
цузькою у видавництві «Еспас д’ен Інстан». Упорядкування Домініка Долм’є і 
Неди Нежданої. До книги увійшли п’єси: «На початку і наприкінці часів» Пав-
ла Ар’є, «Є в ангелів від лукавого» Анни Багряної,  «Арзі, татарська легенда» 
Ріната Бекташева, «Лабіринт» Олександра Вітра, «Гімн демократичної моло-
ді» Сергія Жадана, «Прямий ефір» Олександра Ірванця, «Дикий мед» Олега 
Миколайчука, «Заблукані втікачі» Неди Нежданої, «Деталізація» Дмитра Тер-
нового.  Презентація книги відбулася в українському культурному центрі в 
Парижі, на Світовому фестивалі театрів маріонеток в Шарлевіль-Мезьєрі та в 
Центрі Курбаса в Києві.
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НІМЕЧЧИНА
1. Публікація статті Надії Мірошниченко «З еліти в маргінали. Про по-

сттоталітарну українську драматургію» у часописі «Театр і час» (Берлін, Ні-
меччина).

2. Патронування найбільшого фестивалю-бієнале «Нові європейські п’єси 
у Вісбадені (від 2012 року від України – Неда Неждана). У рамках бієнале від-
булися сценічні читання п’єс німецькою «Ромео і Жасмин» Олександра Гавро-
ша та «Вій. Докудрама» Наталі Ворожбит.

3. На міжнародному театральному фестивалі Шиллертаге в Маннгеймі 
відбулося сценічне читання фрагментів п’єси «Майдан Інферно» Неди Не-
жданої німецькою і французькою.
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АВСТРІЯ
Директор Центру Курбаса Неллі Корнієнко – член журі австрійсько-

українського конкурсу «Говорити про кордони: життя в добу змін». П’єса-
переможець «Деталізація» Дмитра Тернового була опублікована німецькою 
мовою і поставлена в Карлсруе (Німеччина). Українською п’єса опублікована 
в антології Центру Курбаса «Майдан. До і після».

ВЕЛИКОБРИТАНІЯ
1. Презентація навчальної програми для молодих драматургів театру 

«Роял Корт» (Лондон) у Центрі Леся Курбаса, партнерство в організації кон-
курсу. Учасники майстерні П.Ар’є, В.Снігурченко, В.Маковій, М.Соколян, 
О.Савченко, М.Агамян, С.Марковський.

2. Презентація п’єси і вистави Наталі Ворожбит «Зерносховище», створе-
ної у співпраці з Лондонським королівським театром на науково-практичній 
конференції Центру «Голодомор – новий сюжет української драми?» та в стат-
тях «Курбасівських читань».

3. Майстер-клас Ніколая Халезіна і Наталі Коляди, керівників Білорусь-
кого Свободного театру (Лондон-Мінськ) і презентація драматургічного кон-
курсу театру в Центрі Курбаса. Публікація п’єси Анни Яблонської «Кричать 
якісь птахи», створеної у рамках проєкту з театром в антології жіночої драми 
Центру «Мотанка» українською мовою. 

4. Презентація Недою Нежданою новітньої української драми на міжна-
родній науково-практичній конференції «Драматургія без кордонів», при-
свяченій сучасній драмі України, Білорусі та РФ в Оксфорді, організованій 
Джулією Кьортіс та Ноа Брікстед-Бріном.

США
1. Публікація в альманасі «Меркуріан» п’єс «Той, що відчиняє двері» Неди 

Нежданої.
2. Публікація в альманасі «Меркуріан» п’єси «Станція» Олександра Вітра. 

Відбір на конкурсі сучасної драми і сценічне читання в театрі Коммедіа Боре-
гард (Чикаго). 

3. Вистава «Яра мистецька група» «Тичина, Жадан і Собаки» за текстами 
Сергія Жадана – спільний проєкт із Центром Курбаса (Київ-Нью-Йорк).

4. Переклад англійською мовою і публікація в альманасі «Експандін 
секл. Переклади/Трансмутації» і постановка компанією «Яра мистецька 
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група» у театрі Ля Мама тексту «Ми належимо темені» Неди Нежданої 
(Нью-Йорк). 

5. Постановка п’єс «Рододендрон» Анни Багряної, «Територія Б» Олега 
Миколайчука, «Калина і песиголовці» та «Вертеп-2014» Надії Марчук у театрі 
«Гомін» в Чикаго. Ці п’єси видавалися українською у книгах Центру Курбаса 
та за участі його співробітників: «Сучасна українська драматургія», «Авансце-
на», «Мотанка», «Майдан. До і після».

АВСТРАЛІЯ
1. Постановка «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої в Російському 

культурному центрі в Канберрі в перекладі англійською і російською мовами. 
2. Вистава за п’єсою «Самогубство самоти» Неди Нежданої в перекладі ан-

глійською мовою в театрі «Екзит» в Мельбурні.
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ГРЕЦІЯ
Вистава за п’єсою «Станція» Олександра Вітра в театрі Технон (Лариса, Афіни).

ПОРТУГАЛІЯ
Сценічне читання п’єси «Загублені в тумані» Неди Нежданої у перекладі 

португальською мовою в Театро да Гарагем в рамках Генеральної Асамблеї ме-
режі Євродрама в Лісабоні.

ІТАЛІЯ
Видання книги «Ніч ЕлеоНори. День» Оксани Танюк у видавництві «Мон-

голфіера» (Рим).

ШВЕЦІЯ
Сценічне читання п’єси «Той що відчиняє двері» Неди Нежданої англій-

ською мовою – однієї з переможців конкурсу Світової Конференції жінок дра-
матургів у Стокгольмі. 
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ПОЛЬЩА
1. В альманасі «Діалог» опубліковані п’єси «Той що відчиняє двері» Неди 

Нежданої, «Ніч вовків» Олександра Вітра, «Останній забій» Олексія Росича 
(учасник драматургічного проєкту сценічних читань і антології Центру Кур-
баса і Театру Франка «Наша Драма»). 

2. П’єса «Той що відчиняє двері» Неди Нежданої має понад 10 постановок 
у державних і незалежних театрах, зокрема у театрі Багатела в Кракові, місь-
кому театрі Фредра в Гнєзно, дипломні вистави у Лодзі й Варшаві, незалежних 
театрах Мева, Сокольвек тощо. 
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3. Видання антології «У чеканні на Майдан», упорядкування Анни Коже-
ньовської-Бігун і Андрія Москвіна (Варшава). Опубліковані п’єси Павла Ар’є, 
Сашка Брами, Наталі Ворожбит, Олександри Громової (Погребінської), Дена 
Гуменного, Неди Нежданої. 

4. Перформативні читання п’єс «Станція» Олександра Вітра та «Само-
губство самоти» Неди Нежданої в театрі імені Ю.Остерви в Любліні в рамках 
міжнародного фестивалю «Ніч культури» та міжнародного театрального про-
єкту «Велике князівство драматургії». 

5. Постановка п’єси Олександра Вітра «Лабіринт» польською у Культурно-
му центрі Замек у Познані в рамках фестивалю української культури «Укра-
їнська весна».

Сцена з вистави «Лабіринт» Олександра Вітра польською мовою у Куль-
турному центрі Замек у Познані. Режисер і перекладач Анджей Щитко.  

6. Перформативна вистава «Ніч вовків» Олександра Вітра у Театрі ляльки 
у Білостоку.

7. Участь у фестивалі «Демолюди. Нова Європа» в Ольштині, де була пре-
зентована комплексна українська програма: антологія українських п’єс «Від 
А до Я» у перекладі й упорядкуванні Анни Коженьовської-Бігун, дискусій-
на платформа, перформативне читання п’єс «Коли повертається дощ» Неди 
Нежданої,  «Добре» Дмитра Левицького, «Погані дороги» Наталі Ворожбит, а 
також вистава «Осінь на Плутоні» Сашка Брами.
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ЕСТОНІЯ
1. Постановки вистави «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої у Куль-

турному центрі Курессааре на острові Сааремаа, а також у Вала-театрі Саль-
ме, участь у журі й презентація сучасної української драми на міжнародному 
фестивалі «Вананаістесуві».

2. Постановка п’єси «Станція» Олександра Вітра естонською мовою в теа-
трі Табівере, лауреат театрального фестивалю Кюлатеатріте. з

БІЛОРУСЬ
1. П’єса «Зніміть з небес офіціанта» Олега Миколайчука представлена у 

Національному театрі імені Янки Купала (Мінськ).
2. Постановка п’єси «Той, що відчиняє двері» (сценічна назва «Тільки не 

це!») в театрі-студії БГУ, приз за кращу виставу на міжнародному фестивалі 
«Театральний Куфар».
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3. Вистава «Станція» Олександра Вітра в «Театрі-лабораторії Ніни Обухо-
вої» у Вітебську.
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СЕРБІЯ
1. Перемога в конкурсі радіоп’єс і радіопостановка п’єси «Той що відчиняє 

двері» Неди Нежданої на Національному радіо у Белграді.
2. Видання збірки Анни Багряної «Команди (П’єси)» (видавництво Смеде-

рево, Арка).

3. Публікація антології «Сучасна українська драма» (видавництво Руске 
слово, Нови Сад) із п’єсами Павла Ар’є, Ярослава Верещака, Олександра Ві-
тра, Володимира Діброви, Сергія Жадана, Олександра Ірванця, Олега Ми-
колайчука-Низовця, Неди Нежданої, Оксани Танюк, Сергія Щученка. Упо-
рядники Людмила Попович і Надія Мірошниченко.

4. Сценічні читання п’єс, перекладених для антології «Станція» Олек-
сандра Вітра, «Кольори» Павла Ар’є в Белградському національному уні-
верситеті.

5. На Міжнародному книжковому ярмарку в Белграді – презентація ан-
тології п’єс, лекція про українську драму й сценічне читання п’єси «Мільйон 
парашутиків» Неди Нежданої.
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МАКЕДОНІЯ

1. Публікація антології «Сучасна українська драма» з п’єсами «Шовкова 
зоря» Анни Багряної, «Станція» Олександра Вітра, «Самогубство самоти» 
Неди Нежданої, «Дикий мед у рік Чорного півня» Олега Миколайчука, «МА-
дам і Єва» Оксани Танюк.

2. Видання збірки «П’єси» Анни Багряної («Рододендрон», «Боги вмирають 
від нудьги», «Шовкова зоря») у Штіпі.

3. Постановки п’єс «Шовкова зоря» Анни Багряної та «Самогубство само-
ти» Неди Нежданої у міському драматичному театрі Ацо Шопов у Штіпі.

Сцена з вистави «Шовкова зоря» Анни Багряної у міському драматичному 
театрі Ацо Шопов у Штіпі.
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БОЛГАРІЯ
1. Видання збірки «П’єси» Анни Багряної (Видавництво Мултипринт, Софія).
2. Участь Анни Багряної і Неди Нежданої у Генеральній асамблеї мережі 

театрального перекладу Євродрама, лекція про сучасну драму в Національно-
му університеті в Софії.

СЛОВАЧЧИНА
У Пряшеві в Театрі імені Олександра Духновича поставлені п’єси «Тери-

торія Б» Олега Миколайчука-Низовця та «Сезон полювання на мисливця» 
Олександра Вітра. 

МОЛДОВА
В антології молодих драматургів країн СНД у співпраці з Центром Курбаса 

опубліковані п’єси: Павла Ар’є, Артема Вишневського, Юрія Паскара, Анни 
Яблонської. 

ІЗРАЇЛЬ
Постановка п’єси «Станція» Олександра Вітра в Театрі «Маагаль» (Петах 

Тиква).

ВІРМЕНІЯ
1. Участь у програмі сценічних читань міжнародного фестивалю та анто-

логії сучасної драматургії «Реабілітація теперішнього» п’єси «Коли поверта-
ється дощ» Неди Нежданої, а також публікація її статті про сучасну драму і 
проведення майстер-класу у Єревані.

2. В альманасі «Сучасна драматургія» (Єреван) опубліковані п’єси «Само-
губство самоти» Неди Нежданої, «Станція, або Розклад бажань на завтра» 
Олександра Вітра.

3. Постановка п’єси «Самогубство самоти» Неди Нежданої в «Театрі на 
Даху» в Єревані.

ГРУЗІЯ
1. Участь у міжнародному фестивалі, сценічні читання й публікація в Ан-

тології пострадянської драматургії (грузинською й англійською мовами) п’єс 
«Північне сяйво» Володимира Снігурченка і «Той що відчиняє двері» Неди 
Нежданої у Тбілісі.
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2. Постановка п’єси «Станція, або Розклад бажань на завтра» Олександра 
Вітра у Тбіліському вірменському драматичному театрі.

ТУРЕЧЧИНА
1. Участь Неди Нежданої у Генеральній Асамблеї мереж Євродрама і Фенс 

у Стамбулі. 
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2. Публікація п’єс «Двері» Неди Нежданої та «Станція» Олександра Вітра у 
видавництві Мітос Боют (Стамбул).

3. Постановка п’єси «Двері» Неди Нежданої в незалежному театрі 123 в 
Стамбулі й у Національному театрі в Бурсі.

 

4. Постановка п’єси Станція» Олександра Вітра в Національному театрі в 
Стамбулі. 

КИРГИЗСТАН
Постановка п’єси «Той що відчиняє двері» (сценічна назва «Піти чи ли-

шитися») Неди Нежданої у Національному Російському театрі драми імені 
Ч.Айтматова (Бішкек). 
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ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА

П’єса «Самогубство самоти» Неди Нежданої – один із переможців конкур-
су п’єс Світової Конференції жінок драматургів, учасник її програми сценіч-
них читань у Кейптауні. 

ЧИЛІ
П’єса «Кицька на спогад про темінь» Неди Нежданої у перекладі англій-

ською мовою – один із переможців конкурсу п’єс Світової Конференції жінок 
драматургів у Сантьяго. 

МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ, КАТАЛОГИ, САЙТИ Й МЕРЕЖІ
Завдяки роботі відділу драматургічних проектів Центру Курбаса з між-

народними конкурсами і мережами українські п’єси вперше почали вхо-
дити до каталогів «Кращих п’єс Європи» та «Європейської театральної 
конвенції», міжнародної мережі театрального перекладу «Євродрама», 
світової мережі драми «Фенс», Світової Конференції жінок драматур-
гів, міжнародного конкурсу «Дні драматургів» у Ліоні (Франція) тощо.  
Інформація про переклади українських п’єс публікувалася в інформацій-
ному збірнику «Авансцена», на сайті Центру Курбаса, а також на сайті 
«Драма&Світ».  
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