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«Щеплення Ґротовським» 
українському театру лишається 

актуальним
Як відомо, одне з перших «щеплень Ґротовським» україн-

ському театру відбулося ще на початку 80-х минулого століття,  
коли тріо талановитих молодих театралів – режисер Марк Не-
стантінер, художник Марія Левитська й актор Григорій Гладій 
на сцені Київського Молодіжного (тепер Молодого) театру 
спробували застосувати методологічні підходи польського но-
ватора на матеріалі іспанської драми «Стійкий принц». Благо, 
п'єса П. Кальдерона обстоювала рідкісну й досі для сучасного 
українського театру тему моральної стійкості й дотримання 
етичних  ідеалів, що з точки зору творчої групи було глибоко 
суголосним етичному вектору тодішнього Ґротовського та їх-
нім власним пріоритетам. Не судилося. Підйом польської «Со-
лідарності» спонукав київських чиновників нашвидкуруч за-
боронити до показу результат довгих й страдницьких шукань 
молодого й завзятого тріо. 

...До образу тривимірних драпувань М. Левитську підштов-
хнули власні враження від піщаних хвиль, які доводилося ба-
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чити на Дніпрі, на Аралі, багатошарових, з великою кількістю 
складок арабських та мавританських вбрань, савану, в який 
традиційно для південних народів загортали померлого, або 
орифлами. Персонажі «Принца» майже як старозавітні герої 
вдягнуті художницею у монохромній гамі – в основі сіре, 
трохи чорного. Величезна кількість важких лляних драпувань 
на рухливих фігурах акторів... Лише костюм Короля довело-
ся робити двічі. Спочатку художниця запропонувала осо-
бливо пишні драпування й розкішний арабський тюрбан, але 
задум режисера за підтримки головного виконавця виявився 
більш наближеним до больових точок недавнього минулого. 
У королі-диктаторі, що зрікся сина, вони хотіли бачити ніко-
го іншого, як «батька народів», через це остаточний варіант 
рішення цього костюма був інакшим: атласні рівні строї єв-
ропейського крою, що віддалено нагадували шинель, нескін-
ченні ряди невеликих ґудзиків і особлива пласка форма пле-
ча, що під верхнім сценічним світлом безпомилково читалась 
як погони [1]. 

Коментарі Григорія Гладія, Марка Нестантінера, Валерія 
Легіна наводимо за інтернет-джерелами:

– У 81-у, ще за Брежнєва, ми зробили в Київському моло-
діжному спектакль «Стійкий принц» за Кальдероном. Все б, 
може, й нічого, але тривали «польські події», а я завжди за-
хоплювався театральними пошуками Єжи Ґротовського. По 
крихтах збирав відомості про його досліди. Російською ви-
давалося мало, і я читав по-польськи. Намагався займатися 
самовихованням в дусі Ґротовського, щоб стати провідником 
тих видів енергій, на які нормальні люди не здатні.

«Стійкий принц» був легендарною постановкою Ґротов-
ського, з якою він об'їздив світ, – власне, після неї Ґротов-
ський і став тим, хто він є. Природно, вистави я не бачив, але 
намагався здійснити ідеї Ґротовського, як їх розумів. Сам 
грав Стійкого Принца. П'єса про релігію, про те, як протистоя-
ти сильним світу цього. Сенс у тому, що в тебе всередині є міс-
це, куди немає доступу жодним властям і авторитетам ... А Київ 
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був тоді містом пробільшовицьким. Під час прогонів спектакль 
закрили, причому з тріском.

У той час я вже сформулював деякі ідеї свого тренінгу (щось 
типу системи, як розвивати акторську гру). До мене потягну-
лися молоді актори з інших театрів і навіть з Москви. Вийшло, 
що я не просто «не наша людина», а ще й впливаю на інших ... 
Не вдаватимуся в подробиці: історія болюча. У мене зробили 
обшук, знайшли самвидавні книги ...

– І що знайшли?
– Ну що там знайшли? К'єркегор, Бердяєв – що ще читали 

люди? Нормальна безневинна література. Навіть ось, напри-
клад: ну кому йога шкодить? А я захоплювався ... Загалом, за-
борона працювати в Києві. Заборона переступати поріг кіно-
студії імені Довженка ...[2]

«У КДБ шукали паралелі між іспанською п'єсою
і радянською дійсністю »
Марк Нестантінер (режисер, в Молодіжному поставив 

спектакль «Стійкий принц», згодом закритий владою):
(...) Йшов 1981 рік, ми взяли «Стійкий принц» Кальдерона. 

Основною в п'єсі була співзвучна всім нам тема насильства 
над духом. Ми горіли бажанням самореалізації. Ми могли 
«відбутися» лише всупереч існуючим обставинам. Зараз я вже 
розумію, що це був не тільки певний умонастрій, а щось на-
багато більше. Це був прорив через небуття ... Не знаю, чому в 
КДБ угледіли якісь паралелі з нашим суспільством в іспанській 
п'єсі, але їх слідчі мені казали: «Добре розуміємо, про що ваш 
спектакль ...» На відстані часу здається, що паралелі були на-
думаними. Але там за звичкою перестраховувалися. Просто 
«Стійкий принц» був живим і експресивним спектаклем, де 
форма неймовірним чином з'єдналася з тим, що ми не про-
сто виражали, а що, так би мовити, з нас виходило – світіння, 
енергія (...) Ми відчули, що на цьому спектаклі можемо відбу-
тися як професіонали, як певна спільнота акторів зі своїм сві-
товідчуттям. Відчули стан політності. Здавалося, що ми подо-
лали земне тяжіння. Після двох або трьох переглядів нас «при-



«Щеплення Ґротовським» українському театру...

57

тягли» до землі. На щастя, «приземлити» остаточно не вдалося 
... Але сталося те, що постійно відбувається в Україні і до цього 
дня. Тут присутній дивовижний ефект руйнації всіляких почи-
нань, творчої енергії, творення, дивним чином цей ефект спра-
цьовує. Не знаю, в чому тут справа ... Після трьох закритих пе-
реглядів із представниками «мистецтвознавців» в штатському 
і міліцією, спектакль закрили ...

«На репетиціях ми вчилися управляти своєю енергією»
Валерій Легін (заслужений артист України, у трупі «Моло-

дого» з першого дня існування театру):
(...) Дивним був «Стійкий принц» ... Там була присутня 

якась зовсім інша система творчих координат. Тема була на 
той час, м'яко кажучи, не рекомендована, пов'язана з Богом. 
І чиновник, який курирував постановку, по-своєму перепи-
сував Кальдерона, вимагаючи замінити Христа на партію, а 
слова «Не моя вона, а Божа» на «Не моя вона, а народна» ... 
Ми зіграли тільки здачу вистави. Але слух по місту вже роз-
нісся, народ зійшовся на прем'єру, але тоді вже приїхала кін-
на міліція і «бобики» міліцейські, було все оточено, сказали, 
що в театрі просочування сцени. (...) Через день після здачі 
вдалося показати спектакль у репетиційному залі, приїхав з 
Прибалтики Вайткус. Після чого він запропонував усіх нас 
забрати до себе в театр. Гладій поїхав. До речі, саме Гриша 
Гладій нас тоді спонукав на всі ці тренінги, акторські кон-
структивні речі. Ми організували самостійні тренажі і спро-
бували на системах Ґротовського, Барби прийти до спільного 
знаменника, так як у всіх були різні школи, різний сценічний 
досвід. З тренажів, репетицій, нашої спільної справи і наро-
дилася ідея «Стійкого принца». Ми в якійсь мірі тоді навчи-
лися управляти своєю енергією. Навіть після кількох пере-
глядів спектаклю, ті, хто бачив, говорили про відчуття – на 
сцені відбувається щось незрозуміле. З тих пір, я впевнений, 
підходячи до кожної ролі, головне знати – як розподілити 
власну енергію, як знайти той центр ваги, на якому і буде бу-
дуватися роль» [3].
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Після тієї важкої спроби, в Україні, вже у переддень Не-
залежності, у 1998-му році з'явився цілий театр, який спові- 
дував зокрема й «систему Ґротовського», – Львівський театр 
імені Курбаса. «Весь цей час театр працював як унікальний 
методологічний центр, опанував і розробив цикл театральних 
методик та тренінгів акторської психофізики, пластики, голо-
су, провів серію спільних проектів з Workcenter Єжи Ґротов-
ського (Італія), Школою драматичного мистецтва Анатолія Ва-
сильєва (Росія), Осередком театральних практик Gardzienice 
(Польща), Саратозьким міжнародним театральним центром 
(США), проводив цикл лекцій та майстер-класів в Йельському, 
Колумбійському, Пенсільванському та інших університетах 
та театральних школах США. Критика називає цей колектив 
унікальним театральним явищем, бо він повернув українській 
сцені інтелектуальний престиж, створив свою методологічну 
школу і поєднав багатогранну сценічну практику з процесом 
пізнання Людини» [4].

Але парадокс полягає якраз у тому, що українському, й 
передусім академічному, театру, також як і молодим пошу-
ковим групам, тренінги в системі Ґротовського, як і тридцять 
років тому, несуть новий енергетичний поштовх. Професійні 
актори, режисери, любителі театру, яких об'єднав майстер-
клас польських митців, що проходив восени в Національному 
Центрі Леся Курбаса,  вже вкотре відчули на собі плідність 
кращої з технік Ґротовського, якими польські режисери сьо-
годні послуговуються як настільною книгою. Зосередженість 
на глядачі, постійна пасивна готовність актора до реалізації 
«активної партитури», техніка «трансу» та інтеграції всіх ду-
ховних та фізичних сил, які проходять еволюцію від інтимно-
інстинктивної сфери до сфери «осяйності» [5; 14]. З методик 
Ґротовського випливає постійне духовне зростання актора, 
чого у сучасному українському театрі майже не відбувається. 
Драматичний актор не просто не працює над удосконаленням 
свого психофізичного апарату, він занурений у повсякденний 
побут, у боротьбу за виживання, у біганину за матеріальними 
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статками. В результаті йому переважно просто нема чого за-
пропонувати глядачеві. І така ситуація влаштовує режисерів, 
критиків, невимогливих глядачів. Може, саме тут, у повному 
задоволенні станом речей, і лежить причина нашої задавненої 
театральної стагнації? Ґротовський бачив подібну ситуацію у 
польському театрі  на початку  70-х й розмірковував: «…вже 
тоді я мав певне уявлення про можливості театру, уявлення 
сформовані частково через неприйняття існуючого театру, (…) 
такого собі місця зустрічі освічених людей: людей, які займа-
ються мереженням словес, компонуванням жестів, проекту-
ванням декорацій (…), а також інших людей, також освічених, 
які знають, що до театру треба ходити, бо це наш моральний 
чи культурний обов'язок (…) До театру потрібно йти, бо туди 
ходять, бо там відбуваються вистави, створюються ролі, став-
ляться постановки, але врешті – це ще один вид механізму, 
який функціонує сам у собі, на зразок обов'язку виголошення 
рефератів» [5, 53].

Майстер-клас Наталії Корчаковської, режисера, випуск- 
ниці Варшавської театральної академії.

«У воркшопі Наталії Корчаковської основними питаннями, 
відповіді на які шукали учасники майстер-класу, були питання 
конфлікту свободи та структури. На майстер-класі запропоно-
вано поєднати відеорепортаж із прес-конференції сучасного 
режисера Ларса Фон Трієра та давньогрецьку трагедію Софо-
кла «Аякс». Метод Корчаковської полягав у поєднанні сучас-
ного та класичного. Її метою було запропонувати учасникам 
майстер-класу, а разом із ними і глядачам, – переосмислити 
сучасні події крізь призму античного твору, виділити для 
себе особистісні смисли та отримати «поживу для мислення», 
провокування чого Н. Корчаковська вважає головною метою 
сучасного театру. У рамках майстер-класу режисер вирішила 
провести експеримент, метою якого було перевірити: чи може 
існувати структура вистави у поєднанні з повною імпровіза-
цією акторів. На фінальному етапі майстер-класу окреслено 
форму вистави за участю молодих режисерів. На початку було 
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запропоновано перегляд фрагмента з інтерв'ю Ларса Фон Трі-
єра на Каннському кінофестивалі. Після перегляду фрагмента 
акторам було запропоновано у вільній формі обговорити по-
бачене та спробувати серед суцільної мовленнєвої імпровізації 
звернутися до тексту «Аякса» та спробувати провести логіч-
ні паралелі між класичним твором та побаченим відеофраг-
ментом. За словами Н. Корчаковської, все, що народжується 
у процесі акторської імпровізації, є важливим та невід'ємним 
елементом вистави. Неважливо куди імпровізація заведе акто-
рів, які теми вони встигнуть обговорити, головне – намагати-
ся відчувати своїх партнерів на сцені та приєднуватися до них, 
підтримуючи будь-які їхні ініціативи та пропозиції з приводу 
бачення творчого процесу. Втім, потрібно також пам'ятати і 
про структуру вистави, яка покликана запропонувати гляда-
чам та самим акторам іще раз замислитися та, можливо, пере-
осмислити онтологічні питання нашої реальності. 

Перед останнім днем показу група молодих режисерів 
сформувала певну структуру, що мала висвітлити сучасні по-
дії, не забувши й про структуру античної трагедії. Фактично 
структура вистави була готова. Несподівано цікавим момен-
том під час фінального показу стала поява на публіці абсо-
лютно не очікувано для глядачів, а тим паче для всіх акторів, 
натурального торту із свічками, який був прихований, немов 
рояль у кущах, однією з учасниць вистави. Своїм вчинком (за-
прошенням тут, тепер відзначити її день народження) дівчина 
збила спантелику акторів та порушила вже існуючу структуру 
вистави. Після цього актори миттєво розділилися на два табо-
ри: одні були проти обігрування торту, вони вимагали відста-
вити його вбік та продовжити йти по вже визначеній структу-
рі, інші, навпаки, вирішили підтримати ідею з тортом, обіграти 
її та спробувати продовжити виставу далі. Врешті-решт на цьо-
му фоні виникла жвава дискусія, до якої згодом підключилися 
й глядачі, що самі були трохи спантеличені. Самі того не ро-
зуміючи, глядачі увійшли в контакт із акторами і стали части-
ною вистави. Пізніше Н. Корчаковська зауважувала, що ідея з 
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тортом мала бути розвинута далі, фактично актори мали при-
єднатися до цього нового елемента вистави та продовжувати 
свою імпровізацію. 

На цьому прикладі Наталія прагнула продемонструвати 
важливість усіх подій, що відбуваються на сцені, у театрі, між 
акторами та глядачами. У своїх постановках вона намагається 
стерти кордони між акторами і глядачем, пропонуючи всім 
увійти до зони театральної свободи та перевірити, наскільки 
це можливо для сучасного театру загалом.

Робота із Наталією була сповнена неоднозначних рішень та 
повсякчасного пошуку форми через структуру та абсолютну 
свободу імпровізацій акторів, що зрештою є яскравим прикла-
дом продовження експериментальних пошуків у сучасному 
польському театрі.

Майстер-клас Павела Пассіні, режисера, співзасновни-
ка інтернет-театру netTheatre, Лауреата Премії Маршала 
Опольского Воєводства «Золота маска» за кращу виставу 
2005-2006 років.

Працюючи з Павелом Пассіні, молоді режисери мали змо-
гу познайомитися з інструментами театральної виразності за-
сновника netTheatre. Павел, будучи випускником факультету 
філософії, знаючи латину, у своїх роботах часто звертається 
до праць античних драматургів. Досліджуючи  грецький те-
атр, П. Пассіні намагається залучити досвід античного театру 
та поєднати його з сучасними прийомами театральної експре-
сивності. Його вистави насичені хореографічними постанов-
ками, співами, відеопроекціями, живою музикою. У своїй пра-
ці Павел використовує досвід різних галузей мистецтва, поєд-
нуючи їх у спільний колаж та пропонуючи його глядачеві. Це, 
безумовно, відхід, а може, й продовження сучасного розвитку 
технік Ґротовського, який, як відомо, обстоював ідею «бідного 
театру». На своїх майстер-класах Павел продемонстрував ме-
тод праці з акторами. 

Будучи цілковито ліберальним у справах акторської імпро-
візації, Павел активно залучав до спільної роботи молодих ре-
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жисерів. За його словами, він ніколи не прагне до нав'язування 
свого бачення вистави, власної жорсткої її структури. Всі ак-
тори його театру мають змогу придумати та додати у виставу 
щось своє. Працюючи над виставою по декілька місяців разом 
із своїм режисером, актори netTheatre можуть запропонувати 
власне бачення образів, хореографії та ін. Так само були по-
будовані й майстер-класи у Центрі імені Леся Курбаса. Пассіні 
запропонував до розгляду трагедію Еврипіда «Іфігенія в Авлі-
ді». Кожному учаснику вистави було запропоновано обрати 
собі двох з персонажів трагедії та придумати їх образи й своє 
їх бачення. У роботі на майстер-класах Пассіні запропонував 
декілька тренінгів, продемонструвавши таким чином деякі із 
своїх інструментів для створення вистави. Робота з голосом, 
застосування буддистської практики «П'яти складів», робота 
у групі з метою вивільнення голови від сторонніх думок, спо-
соби зосередження на собі та власному тілі, налаштування  на 
подальшу спільну роботу тощо. 

Метою тренінгу було відчути власне тіло та допомогти йому 
працювати із внутрішнім імпульсом. Таким чином внутрішній 
імпульс мав безпосередньо координувати роботу усього орга-
нізму в цілому. Цю практику виконували протягом чотирьох 
днів, упродовж 40-50 хвилин щоденно, вона стала допоміжною 
у підготовці співу у Хорі, де кожен голос мав свій тембр і зміст. 

Ця практика надала можливість краще відчути своє тіло та 
налаштувати його на одну тональність зі свідомістю.

1. Робота із жестами. Кожен учасник майстер-класу підго-
тував два фрагменти тексту давньогрецької трагедії Еврипіда 
«Іфігенія в Авліді». Вивчивши текст напам'ять, учасники май-
стер-класу мали самостійно придумати жести для свого тексту, 
так, аби останні підкреслювали його значення, надаючи мож-
ливість тілу передати зміст текстів замість мови актора. Слова 
можна було не вимовляти, їх наявність лише мала допомогти 
акторові вибудувати систему власних жестів, та утримати 
цю систему. На фінальному ж показі жести супроводжували 
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текст, що значно підсилило емоційну складову підготовлених 
його фрагментів.

2. Робота з ритмом. На майстер-класах були розглянуті 
елементи фламенко (фанданго). Всіх учасників майстер-кла-
су розподілили на три групи, кожна з яких мала підтримувати 
свій ритм. Одна група починала, потім вступала друга й тре-
тя, у цей час перша та друга продовжували підтримувати свій 
ритм. Головною метою цього тренінгу було поєднати три різні 
за ритмом «малюнки» та отримати цілісну картину ритмічно-
го фламенко. Тренування проходили впродовж декількох днів. 
Цей тренінг був зорієнтований на вишкіл мови тіла, пластики 
та відчуття ритму.

3. Робота з голосом. На майстер-класах було запропонова-
но тренінг, мета якого полягала у підтримці актора у його ро-
боті з жестами рештою групи. Тренінг передбачав виховання 
відчуття акторами одне одного за рахунок голосоведіння. Тоді 
як один актор зачитував напам'ять свої фрагменти тексту з 
використанням жестів, решта групи мала надавати йому голо-
совий супровід, що відходив на другий план. Мета такого су-
проводу полягала у підтримці актора та посиленні емоційності 
декламованого фрагмента тексту. Група могла разом співати, 
цвірінькати, свистіти, шарудіти, шепотіти, повторювати за ак-
тором його текст. Цей тренінг повинен був створити актору 
простір, у якому мали підсилено спрацьовувати його жести. За 
словами Павела Пассіні, такий голосовий супровід породжує 
окремий вид енергії, що з'являється на сцені і фактично висту-
пає опонентом чи навпаки акомпанує роботі актора.

4. Робота з давньогрецькою трагедією. На майстер-класі 
проводився розбір структури давньогрецької вистави. Зокре-
ма наголошувалося на тому, що всього у виставі брало участь 
три професійних актори. Решта учасників – Хор. Упродовж 
занять із молодими режисерами Павел Пассіні намагався від-
творити атмосферу давньогрецької вистави. Всіх учасників 
майстер-класу розподілили на три групи по три людини. Кож-
ному учаснику необхідно було обрати двох персонажів траге-
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дії Еврипіда «Іфігенія в Авліді». Завдання молодих акторів було 
самостійно придумати характер своїм персонажам та форму 
їхньої презентації глядачеві. На фінальному показі було про-
демонстровано три різних підходи до висвітлення характерів 
та подій, запропонованих молодими режисерами. Учасники 
майстер-класу мали програти структуру вистави, де кожен з 
них мав по дві ролі і перевтілювався у своїх персонажів, не за-
ходячи за куліси, – акт перевтілення мав відбуватися на очах 
у глядачів, так само як це було у стародавній Греції.

5. Творча група молодих режисерів працювала над фраг-
ментом тексту хору грецькою мовою. Учасники майстер-класу 
розподілилися на три групи, кожна з яких мала співати грець-
кий текст у своєму регістрі з визначеною висотою та темб-
ром голосу. Метою цих співів було відтворити експресивність 
давньогрецької трагедії через висвітлення певного фрагмента 
Хору, до того ж автентичною мовою оригіналу.

Загалом робота у групі Павела Пассіні була спрямована на 
здобуття професійних методологічних інструментів, якими 
послуговується сучасний польський театр. За словами самого 
Пассіні, у розвиток ідей Ґротовського  важливо надати мож-
ливість власному тілу думати та діяти згідно із внутрішніми 
відчуттями. Відходячи від системи Станіславського, по-своєму 
розвиваючи систему Ґротовського, Пассіні намагається ви-
найти власні методи театральної виразності через роботу з 
тілом, голосом, використанням відеопроекцій та присутності 
живої музики, яку він створює власноруч під час кожної влас-
ної вистави. 

Робота з польськими режисерами була цікавою та досить 
пізнавальною. Перебуваючи в постійному пошуку форми ви-
разності у театральній виставі, поляки повсякчас експеримен-
тують з акторами. Головною метою цих пошуків лишається 
збереження контакту з публікою та формування особливого 
простору театру, в якому і актор, і глядач є рівноправними 
учасниками творчого процесу» [6].
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Анотація

Узагальнено досвід проведення майстер-класів польських митців 
для молодих режисерів України, організованих НЦТМ імені Леся 
Курбаса та  Театральним інститутом імені Збігнєва Рашевського у 
серпні-вересні 2011 року. Відображено стратегічні моменти тренінгів 
та показів, проаналізовано спрямованість актуальних польських ак-
торських та режисерських практик, значення проведених майстер-
класів для українського сучасного театру.

Аннотация

Обобщён опыт проведения мастер-классов польских деятелей 
театра для молодых режиссеров Украины, организованных, в част-
ности, НЦТМ имени Леся Курбаса и Театральным институтом имени 
Збегнева Рашевського в августе-сентябре 2011 года. Отражены стра-
тегические моменты тренинга и показов, проанализированы направ-
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ленность актуальных польских актёрских и режиссёрских практик, 
значение проведённых мастер-классов для украинского современно-
го театра.

Summary

The conducting experience of workshops for young Ukrainian directors 
by Polish artists, organized by Les Kurbas Centre and Zbigniew Raszewski 
Theatre Institute in August-September 2011, is summarized in the article. 
There are covered strategic points of training and demonstrations, the 
analysis of current direction of Polish actors and directorial practices, the 
importance of these workshops for Ukrainian contemporary theater.


