
Тексти Юліуша Остерви (1885–1947), видатного польсько-
го актора і режисера, творця новаторських колективів під на-
звою «Редута», оригінальних мистецьких концепцій і проек-
тів («Даль», Братство св. Генезія) приходять до українського 
читача вперше. У 2012 році, спільно з Інститутом ім. Є. Ґро-
товського (Вроцлав), планується видання добірки його записів 
у моєму перекладі окремою книжкою. Робота саме у розпалі і 
мушу сказати, що це надзвичайно цікава та заразом складна й 
копітка праця. Матеріал, з яким я маю справу, неординарний 
і за змістом, і за стилем та формою викладу, рясно присма-
чений словотворчістю і новою театральною термінологією, 
позбавленою чужомовних запозичень. Письмо Ю. Остерви об-
разне, асоціативне, метафоричне, часто поетично структу-
роване і ритмізоване, із власним неповторним «диханням». 
Для попереднього знайомства я вибрала фрагменти, які поки 
що мені найбільше припали до душі і які дають уявлення, перш 
за все, про духовні модуси автора. Сподіваюся, що читач роз-
ділить зі мною закоханість у ці тексти.

Ірина Волицька-Зубко, кандидат мистецтвознавства 
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Дещо з нотаток режисера  
Юліуша остерви

Мусимо скинути пута, які ми самі на себе наклали через 
власне недбальство. Маємо стати до лав діяльних громадян, 
суспільно пов'язаних з іншими. Цим займеться і це постави-
ла собі за мету наша Спілка1. «Здійснюйте свій обов'язок», –  
срібне слово зронили вуста нашого Нестора2. Бурхливі оплес-
ки, браво. Але що це таке – наш обов'язок? Сумлінно вико-
нувати контракти? Зважати на пунктуальність? Вивчати ролі? 
Розпорядитися заробітком так, щоб його вистачило на про-
життя і виховання родини? Сплачувати податки?

Воістину. Та є ще інші справи, з якими нас в'яжуть нитки, 
названі обов'язками. Йдеться про те, аби ми добре пригляну-
лися до цих справ і зуміли не заплутатися у ниткових сплетін-
нях. Маємо обов'язки перед нашою громадою, згуртованою у 
Спілці, маємо обов'язки перед Народом, Мистецтвом, сценою 
і нашою спільнотою.

Мусимо розглянутися довкола себе. Нас оточує суспіль-
ство і його горстка: публіка; нас оточує література і її горстка: 
критика. Чим же ми є для них – чим ми є насправді, сьогодні? 
Для суспільства ми такі самі, як усі інші його частинки: пред-
ставники культури і мистецтва, для публіки ми жреці Мисте-
цтва і Знаряддя Культури. Щодо літератури – підносимося до 
рівноцінної з нею (his omnibus par) мистецької гідності. Для 
критики – ще побачимо.

 © Maria Osterwa-Czekaj
 © Ireneusz Guszpit, 1992
 © Ірина Волицька-Зубко, переклад, 2011 

1 Йдеться про Z. A. S. P. – Спілку митців польських сцен, створену 
у грудні 1918 р. На Перших загальних зборах делегатів (17–19 квітня 
1919 р.) Остерва входив до складу Головного управління і був обраний 
секретарем Вищої художньої ради Z. A. S. P.

2 Йдеться про видатного польського актора Вінсента Рапацького 
(1840–1924), обраного Почесним керівником установчих зборів  
Z. A. S. P. у 1918 р., а 1919 р. названого Першим почесним членом Спілки. 
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Досі ми були стадом їстівних тварин, що кожної миті мо-
гли не жити. Ще побачимо, і то незабаром, як ножі чи будь-які 
інші знаряддя убивства випадуть їм із рук. (Своєю критикою 
він знищив у мені поета. Здобудьмося, щоб промовив: своєю 
поезією він знищив у мені критика! А це важче).

(приблизно 11.XI.1919)

(…) 
Хай живе життя! Одне єдине «Геть»: геть критику – цю 

жовчну, цю інсинуаційну, цю дилетантську, цю докучливу, не-
справедливу, злостиву, прикру, непродуктивну, позатворчу, 
нищівну.

Хай живе воля, добро, справедливість.
Хай живе творча організація.
Хай живе мир і спокій.
Хай живе радість і задоволення, чистота і спокій сумління.
Хай живе поступ, розвиток.
Хай живе людина, хай буде здорова і фізично сильна.
Хай розмножується, розвиває розум і серце.
Будьмо як птахи: у леті і незалежні.
Будьмо як дерева: покірні призначенню, покірні природі.
Будьмо як каміння: тверді і терплячі.
Будьмо як сонце: постійні і добродійні.

(IV.1920)

Дуже співчуваю усяким реформаторам в усяких ділянках. 
Можу, наприклад, не погоджуватися з Лютером, Кальвіном, 
Еразмом Роттердамським, Гусом і т.д. Можу навіть з позицій 
католицької релігії їх звинувачувати, проклинати, але не можу 
відмовити їм у добрих намірах.

Така сама справа і з реформою театру. Співчуваю, але вва-
жаю її безглуздою. Сучасний театр – це такий само пережи-
ток, як і Старий Закон. Христос не був реформатором, а тільки 
творцем Нового Закону, не відкидаючи Старого.

Отож того, хто не відкидатиме Старого Театру, але ство-
рить Новий, вважатиму Месією Мистецтва (був у Польщі та-
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кий матеріал: Виспянський, але жив надто коротко і у суспіль-
ножахливих і політичнопотворних обставинах. Закінчилося 
лише на пропроцтві).

Усі інші реформатори, які латають старе шмаття, фарбу-
ють у інший колір, нічого не варті зі своїми зусиллями. Чи буде 
іншим театр, якщо змінимо літературу? Чи буде іншим, якщо 
змінимо акторів? Чи буде іншим, якщо зміняться технічні за-
соби і знаряддя? Чи буде іншим, якщо змінимо художника, му-
зиканта, режисера?

Нічого не зміниться, тільки до старості наблизиться.
(Приблизно 1920 р. ?)

Слава Мистецтва
а відтак

Користь Польському Громадянству
а відтак

Здійснення свого призначення
ось

мета існування Редути
Мистецтво

це
- Бог -

- причина причин -
нашого світу Творець

та інших у просторі
- сила -

що обертає землю
сонце і зорі
- мудрість -

що керує життям
і

визначає час
- краса -

що породила людину
і видзвонює ритм
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- Доброта -
що збудувала серце

Мистецтву Слава
(Приблизно 1922 р.)

Це буде надзвичайне атмосферне видовище. Відповідно до 
астрономічних гіпотез наш місяць відірвався від нашої землі.  
У незбагненно давні часи. Наша земля постала з однієї клітини, 
а та з одного атома. Атоми були розсіяні у просторі, як цукор 
у рідині. Метеори, пролітаючи, створили рух, який спричинив 
поєднання двох атомів в один, а той, під час пролітання метео-
рів, вбирав у себе ще інші атоми – створилася клітина, потім 
утворилася друга, важча була повернута до сонця, потім, мож-
ливо, були однакові, утворилася третя, кожна з них притягала 
сонце, виробився обертовий рух, на ті три всадовилася четвер-
та – постала чотирикульність. Мільйони чотирикульностей 
утворили хаос. Усе, що народжувалося в сонячних променях, 
набирало кулястої форми, відносно округлої, усе, що росло в 
затінку сонця, набирає стінастої (квадратної) форми. Світло 
відразу творить округлість, тінь: стінастість. Ось чому немає «з 
природи» округлих мінералів, ось чому округлі краплини і пні 
дерев, і овал листя (людина будує квадратні будинки, гнізда ж 
округлі).

Виникла маса, що обертається довкола сонця з карколом-
ною швидкістю. Її величина і коловорот спричинили відрив 
значного шматка. Він вирвався із зони найбільшої швидкості –  
з екватора («нашого»), води відступили, знизилися так, як зни-
жується рівень води у ванні, коли ми з неї вийдемо. Цим пояс-
нюється пісок Сахари і Гобі.

Це буде надзвичайно атмосферне видовище, коли від землі 
відірветься другий місяць. Це станеться невдовзі. Стверджу-
ють, що море навколо Австралії відступає від берегів цього 
гігантського острова. Ні, то не море відступає, то Австралія 
підноситься. Її гарячий клімат доводить, що морально вона 
найближча до сонця. Мусить вирватися з моря, відірватися від 
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землі, і стати другим місяцем. Можуть інші зірки мати по де-
кілька місяців, може й Земля мати два. Втім, не вона буде мати –  
її матимуть місяці. Зрештою, не йдеться тут про право власнос-
ті. Це питання відносне.

Зрозуміло, що така зміна призведе до непередбачуваних, 
так би мовити, наслідків, але людський мозок, математика, 
астрономія, природничі науки, можуть загально, але точно 
спрогнозувати, що буде, позаяк людині не забракне відваги, 
на яку вона має повне право. Людина зробилася вже бігуном. 
Прекрасно, але навіщо? Ніч, мороз, сніг, і що з того? Нічого, 
але тренінг відваги дуже важливий. Віддавна людину мучить 
спокуса, а чи не прокопати в Сахарі канал, і чи не ризикнути 
впустити воду. Спокуса є, але людина собі не довіряє. Боїться, 
що тоді у світі настануть кліматичні зміни. Ну то й що? Будуть 
гірші, але чому мають бути якраз гірші? Якщо будуть, то кращі. 
Прокопано ж Суецький канал, і що такого лихого трапилося? 
Відваги! Запустимо воду в Сахару, виграємо на суходолі, а що 
в якомусь океані поменшає води – то це лишень нерозсудли-
ві припущення. Нічого в природі не загине. Кому здався цей 
пісок пустельний? Якщо він буде затоплений, на цьому вигра-
ють усі приморські держави. Погіршиться у нас клімат? Сум-
ніваюся, а якщо це трапиться – переселимося до Африки, де 
він буде, напевно, кращий. Хто бажає людству добра – нехай 
голосує за затоплення Сахари – могили, з якої вирвався мі-
сяць. Відтягнення води від Австралії допоможе їй легше віді-
рватися від землі. Допоможе землі збагатитися ще на один мі-
сяць, з яким – nota bene – будемо мати кращий контакт, ніж 
з попереднім. Доки Австралія омита водою, нам загрожують 
жахливі потрясіння. Допоможемо – кожна праця винагоро-
джується.

Ми будемо свідками і захопленими спостерігачами архі-
цікавого видовища. Маємо телеграф без дротів, телефон і т.д. 
Мусимо відразу приготуватися. Усі золотокопальні необхідно 
чимшвидше зужити. Якщо там є якесь золото – повибирати і 
про всяк випадок позносити в Альпи. Натомість забезпечити 
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Австралію продовольством, як Ноїв Ковчег – різними твари-
нами, яких там немає, і оголосити добровольця. Або-або: або 
там залишаться добровольці, або засуджені, яким тут загрожує 
смерть. Треба поміркувати. Особисто я б голосував за те, щоб 
вислати тільки добрих людей, поетів і т.д., а тут залишити лише 
молодняк. Окрім того, не брати до Австралії жодної зброї, на-
томість якомога більше інженерів, техніків і найпорядніших 
журналістів. І звісно ж, відповідну кількість жінок: дружин. 
У кожному домі радіоприймач – отже, все сконцентровано. 
Повинні вибрати собі короля, який був би одночасно головою 
нового місяця і головою релігії. Бажано, щоб релігія була одна.

Не думаю, щоб злітання Австрало-місяця відбулося ґвал-
товно. Як-не-як, а це чималий тягар. Піднімався б повільно,  
як столик під час спіритичного сеансу. Наразі була б льотна 
комунікація. У перший наш рік здійнявся б не вище гімалай-
ських вершин. І тільки пройшовши шар нашої атмосфери біг 
би далі – радше б котився, обертався – ми мусили б набрати-
ся терпеливості, ми й наші нащадки, наші майбутні покоління, 
тому що найдосконаліші наші телескопи не задовольнили б на-
шої цікавості, бажання спостерігати життя на новому місяці, 
оскільки наші знайомі перебували б на тій поверхні, яка буде 
обернена не до нас, а до сонця. Натомість ми оглядали б наразі 
тільки ту півкулю місяця № 2, що стирчала у морі як низ Ав-
стралії, як її земний фундамент.

Уявімо собі, що чиясь сильна рука вирвала з землі чималий 
шмат дерну і піднесла його над мурашником. Мурашки не ба-
чать ані руки, ані трави, тільки землю, а в ній розросле коріння. 
Ото ж ми, як ті мурашки, бачили б цю нижню частину Австра-
лії, і мали б бути приготовані, як ті мурашки, до того, що грудки 
величиною з міст|а, падатимуть нам на голови. Нічого іншого 
нам не залишиться, як переховуватися у колодязях, спеціаль-
но для таких випадків приготованих і облаштованих, або ж 
утеча – терміновий від'їзд до місць, над якими не простягнеть-
ся цей імпонуючий, але грізний, грізніший від громових хмар, 
диск місяця № 2. Зрештою, все можна буде прорахувати, і є 
впевненість, що людина, яка здатна все опанувати, звикне й до 
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цього явища. Врешті, ця небезпека, як і саме це явище, трива-
тиме відносно недовго – близько 10 тисяч років, може, навіть 
менше, натомість коли місяць перетне нашу атмосферу, сила 
тяжіння непомірно зменшиться і тільки тоді почнеться пра-
вильний індивідуальний рух місяченька. Відскочить від Землі 
на декілька мільйонів кілометрів і стане справжнім другим мі-
сяцем, подібним до теперішнього. Осяяний сонцем, світитиме 
нам блідувато, бо буде значно менший від теперішнього. Будь-
яка комунікація, за винятком радіо, припиниться. Та попри 
все, подаватимемо собі умовні світлові знаки (...)

(Кінець травня 1923 р.)

тренування пам'ятІ
Прочитай це. Дослухайся цілості. Віднайди в цілості те, що 

прочитав.
Коли це було? Скільки тобі було років? Ким ти був? Чим 

ти був? Який це був рік? Пора року? Який місяць? Який день? 
Котра година? Як ти виглядав? Як був одягнений, як зачеса-
ний? Які речі любив? Який мав досвід? Яку освіту? Хто тебе 
оточував? Кого знав краще? Кого гірше? Скільки разів ти зу-
стрічався з ними? Скільки разів розмовляв з ними? Про що? 
Що ти знав про них, чого не знав? Що відчував? Що думав? 
Що чув? Що говорив?

Скільки разів ти відгукнувся? Скільки сказав речень? 
Скільки це було слів? Чи кожне слово розумієш? Чи кожне 
слово пригадуєш? Чи кожне слово пам'ятаєш? Чи кожне сло-
во говорив виразно? Чи кожне слово говориш виразно? Чому 
ці слова поєднував між собою так, а не інакше? Чи вимовляєш 
кожний склад виразно, точно? Чи пам'ятаєш кожне речення і 
що воно означає? Чи пам'ятаєш кожну думку? Чи пам'ятаєш 
періоди, які відчував?

Сядь. Заплющ очі, повтори. Розплющ очі, повтори. Встань, 
повтори. Пройдися, повтори. Повторюй: дивлячись на світло, 
дивлячись у підлогу, дивлячись у стелю, дивлячись на стіну, на 
предмети, у простір, дивлячись на нього, на неї, в мене.
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Сядь. Повтори. Говори повільно, повільніше, звичайно, 
швидко, швидше, нормально.

Встань і йди, проходжуйся, повторюй. Сповільни кроки, го-
вори згідно з ходою, пришвидчуй кроки, говори, біжи. Зупи-
нись – дихай повільно, повільніше, якнайповільніше.

Повторюй слова. Заспівай: як хочеш, говори наспівно се-
реднім голосом, говори нижче, ще нижче, найнижче, вище, 
нормально, ще вище, найвище. Чи розумієш кожне слово? Чи 
пам'ятаєш? Говори, говори тихо, півголосом, пошепки, нор-
мально, голосніше, гукай, кричи (...)

Зверни увагу, як ти входиш до свого помешкання і як вихо-
диш, як інші входять до твоєї кімнати і як виходять; інші – це 
домочадці і гості, листоноші й жебраки. Зверни увагу, як люди 
заходять у магазин і як виходять. У кав'ярню, в бари і ресто-
ран, як входять до храму і як поводяться, на що дивляться; як 
поводяться в трамваях і залізничних вагонах; як поводяться на 
матчах, змаганнях, в цирку, а як під час процесій; як заходять 
в театри, концертні зали і на виставки, як займають місця і як 
поводяться.

Зверни увагу на вуличний натовп за різних обставин. Опи-
ши це.

Зверни увагу на ходу свою і свого оточення, і сторонніх пе-
рехожих, придивись і запам'ятай, як вітаються, як вклоняють-
ся. Хто, на твій погляд, робить це галантно, хто недбало.

Зверни увагу на ксьондзів у костелі, на амвоні і біля вівтаря – 
 і на тих, хто молиться; на суддів і адвокатів під час процесу –  
і тих, що слухають; на лікарів, що лікують при тобі – і на хво-
рих; на вчителів, що викладають, на слухачів, що слухають, на 
художників і скульпторів за працею, на музикантів, що музи-
кують – і тих, що слухають; на військо у поході, на параді, під 
час тренувань.

Зверни увагу на тих, що працюють руками. Хто, які – як 
виконує рухи на селі і в місті. За допомогою рухів руками опи-
ши ремісників (мужчин і жінок) і спортсменів.

Опиши це усно, письмово і рухами.
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Тренуй голос – тренуй дихання, спів.
Тренуй вимову – склади, вирази.
Тренуй рухи голови, рук, ніг, тулуба, виразність долонь, 

пальців.
Тренуй м'язи обличчя: чола, брів, повік, рота, губ.
Тренуй погляди (очні яблука).
Вчися читати вголос, танцювати і виконувати гімнастичні 

вправи.
Вивчай вірші, тренуй пам'ять.
Навчися говорити півголосом і пошепки.
Навчися мовчати і зосереджуватися.
Вслухайся у поезію, читану вголос.
Вслухайся у музику.
Вдивляйся в картину.
Читай поетичні твори вголос і думай.
Читай відомості про твір і думай.
Читай відомості про автора і думай.
Читай про його епоху і вчувайся.
Вчувайся у твір.
Думай про дощ у час бездощів'я.
Думай про сонце: про схід, у зеніті і про захід.
Думай про сніг: як запорошує і як білить широкі рівнини.
Старайся бути віч-на-віч з весною, літом, осінню.
Вдивляйся у місяць і зорі, у хмари, гнані вітрами і скупані 

в барвах.
Приходь у безлюдні місця і тривай в непорушності – як 

можеш найдовше (як статуя). Домагайся немислення, і сну до-
магайся з очима відкритими.

Приходь до святинь і тривай в зосередженні – і старайся 
молитись.

(Приблизно 15.І.1940)

Говоримо – Живе Слово. Чи воно є живим тільки тоді, 
коли ми його вимовляємо?

(Одразу після 15.І.1940)
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У Нас не буде вищих сфер
 –  сфер вищого товариства
 –  людей освічених
 –  людей культурних
 –  інтелігенції
 –  буржуазії
 –  аристократії
 –  демократії
 –  соціалістів
 –  робітничих сфер
 –  робітників
 –  селян
 –  селянства
 –  міщанства
 –  філістерства
 –  провінціалізму
 –  нижчих чи вищих верств
 –       «10 тисяч»
 –  з доброго дому.

Будуть тільки працівники
і діячі
у різних царинах
на різних ділянках
буде тільки Громадська Служба

 – митці
 – військо
 – учителі
 – урядовці
 – рівні – як у трамваї – у черзі
 – що відчувають однаково
 – голод, холод 

омиті сонцем радості
в дощі турбот духовних
у прагненні Божого Слова.
Сини, доньки
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брати, сестри
батьки, матері
друзі.

(Після 15.І.1940)

велИкИй (бунт)
Великій людині – можна усе.
Їй можна увійти до салону в калошах.
Їй можна мати розстебнуті ґудзики.
Їй можна непристойно висловлюватися.
Їй можна говорити плюгавства.
Їй можна плутати історичні дати.
Їй можна швендяти землями і морями,
 підробляти мапи, підробляти назви.
Їй можна красти чужі ідеї.
Їй можна підписувати чужі думки власним прізвищем.
Їй можна писати напіввіршем чи напівпрозою.
Їй можна плювати на засади, згинати, вигинати, нагинати – 
 час, місце і простір.
Можна кпити, збиткуватися зі здорового глузду.
Їй можна усе, бо велика.
Інші великі дозволяють собі часом чогось не розуміти, ви-

гадують великі справи і діла – повітряну кулю наповнюють 
власним духом – газом – газодухом.

Великий на людях повчає, а сам чинить всупереч власним 
засадам.

Великий, тому що зумів узяти, оздобити, перевдягти, пере-
формувати, підлакувати, забальзамувати і – заховати в таєм-
них криївках – у королівських пивницях.

Безбожний вірянин – святий безбожник
Шляхетний брехун – побожний шахрай
Чаклун цинічний – поет люб'язний
Дутий мислитель – спритний простачок

(VII.1940)
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Дивовижно, як люди, входячи до костела, стають іншими: 
заглиблені у себе, зосереджені, відокремлюються від най-
ближчого оточення і хоча часто бувають подумки досить роз-
христаними (розглядаючись і оцінюючи принагідно обстанов-
ку в костелі) – однак кожен якось по-своєму втягується дум-
ками у відносини зі своїм (в особистому розумінні) Суддею 
власного сумління.

Та щойно усвідомлять закінчення відправи, зразу ж видо-
буваються на світ-вулицю, а щойно полишать святиню – зра-
зу ж немовби пробуджуються зі сну до дійсності, зразу ж по-
ринають у життя і видаєься, що в цю мить у їхній пам'яті зали-
шається тільки те, про що безпосередньо говорять: душно (або 
холодно) було в костелі, надто довга проповідь, але ж бо штов-
хаються, фальшиво співають, органіст витворяв казна-що, на 
першій лавці сиділа така-то й така-то і т.д.

Схоже відбувається і в театрі, загалом люди поводяться 
культурно, переймаються п'єсою – кумедно витріщаються, 
слухають потішно, але серйозно; та щойно показ закінчиться 
зараз же балакають про все, тільки не про суть п'єси, щонай-
більше: добре або погано грали, ото вже нудота. Навіть назви 
вже не пам'ятають, лише той чи інший каприз акторської гри.

А хотілося б, прагнулося б, аби люди довше жили ілюзією... 
а то лишень тіло та й тіло – шлунок нагуляв апетит.

(31 ?.VII.1940)

Переклад Ірини Волицької-Зубко

Висловлюємо вдячність за сприяння у підготовці цього тек-
сту Інституту ім. Єжи Ґротовського (м. Вроцлав) та надання 
дозволу на публікацію українською мовою нотаток Юліуша 
Остерви, фрагмент яких тут подається, дочці Ю. Остерви – 
п. Марії та упоряднику книги – докторові наук Іренеушу Гуш-
піту. 




