
69

Ганна Веселовська
доктор мистецтвознавства (Київ) 

ВАЛІЗА З ПІГУЛКАМИ, або ТЕАТР 
ВИПРОБУВАНЬ

Польський театральний шоукейс – 2011

На питання, що таке польський театральний шоукейс най-
простіше відповісти так: це видовище у валізі, тобто одна з 
найстарших форм презентації театру на кшталт ярмаркової, 
де всього багато і потроху. Власне саме за таким принципом 
Інститут ім. Адама Міцкевича й Театральний інститут ім. Збіґ-
нєва Рашевського організували останній показ польських ви-
став у Варшаві в квітні 2011 року, що протягом багатьох років 
поспіль традиційно влаштовується для театральних продюсе-
рів, фестивальних менеджерів, театральних критиків та жур-
налістів з багатьох країн світу.

Дуже корисний як для знайомства з сучасним польським 
театром і доволі престижний для учасників, оскільки вони 
одразу потрапляють у коло уваги сотні професіоналів теа-
тральної справи, кревно зацікавлених, аби театр залишався 
мистецтвом популярним і престижним, цей захід, насправді, 
не є розвагою та постійною зустріччю з прекрасним. Як відо-
мо, польський театр – політизоване і серйозне мистецтво, що 
говорить з публікою на буттєві, філософські теми, актуалізує 
безліч соціальних проблем і не надто переймається тим, аби 
глядачеві було комфортно це дивитися і приємно слухати. 
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З часом, коли у суспільства накопичується все більше не-
виліковних хвороб та невирішених питань, мова польського 
театру грубішає, стає жорсткішою та публіцистичною. Поста-
новники не прагнуть, аби їхні вистави подобалися, – швидше 
зачіпали, дратували, збурювали, а актори не бояться усіляко 
спотворювати себе. Словом, театр настійливо перетворюється 
для його відвідувачів на випробування. Але ж без випробувань 
не так смакує й насолода, і про це сучасний польський театр 
повсякчасно намагається нагадувати, змушуючи глядачів бути 
терплячими й поблажливими.

Незаперечним свідченням цього стали кілька вистав По-
знанського Нового театру ім. Тадеуша Ломніцького, показані 
у своєрідному пролозі до варшавського шоукейсу. Всі вони, 
поставлені режисером Янушем Вішнєвським, серед яких «Фа-
уст» І. Гете та «Буря» В. Шекспіра, мають спільну естетичну 
домінанту: це театрально представлені картини жахів, учасни-
ками яких є переважно люди-потвори з обличчями гримасами, 
вухами віслюка, з страшними закривавленими очицями й тіла-
ми, зубами-іклами, боязкими, заляканими поглядами, спотво-
рені старістю та недугами. Яку б історію не розказував Януш 
Вішнєвський, чи то про Фауста, чи про Просперо, чи про лото-
мобіль, найбільше його цікавить саме жахливий натовп жалю-
гідних істот, який оточує головних героїв. 

Все, що відбувається, режисер подає через істеричні реак-
ції цієї потворної пульсуючої маси, в оточенні якої і Калібан, 
і Мефістофель здаються не злодієм і дияволом, а авантюрни-
ком-комільфо та вимогливим правдолюбцем. Водночас театр  
Вішнєвського практично не використовує жодних новітніх 
театральних технологій і стилістичних прийомів. Все тут: і 
сценографія, і акторська гра, і грими, і костюми, і просторо-
ве рішення – міцно замішано на традиції театру романтиз-
му: превалює показна чуттєвість, тексти не проговорюються, 
а декламуються, жестикуляція демонстративна та надмірно 
театралізована й перебільшена. Відтак зрозуміло, що театр  
ім. Тадеуша Ломніцького залишився осторонь показаного у 
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Варшаві, де в переважній більшості спектаклів панувала віде-
опроекція, виконавці намагалися досягти найбільшої природ-
ності поведінки або взагалі не грати, а лише означувати. 

Якісно інший принцип сценічного існування, коли не йдеть-
ся ні про перевтілення, ні про перетворення, а на сцені опо-
відають чи показують, був репрезентований у кількох спекта-
клях шоукейсу, серед яких непересічно цікавою і загадковою 
видається робота театральної групи «Комуна/Варшава» «Кни-
ги». Явлене «Комуною» в залі, розташованій на одному з пер-
ших поверхів звичайного житлового будинку в неблагополуч-
ному районі Варшави, безперечно, увібрало в себе дуже багато 
від так званого актуального мистецтва з його перфоменсами, 
інсталяціями, колективними медитаціями тощо. Водночас дій-
ство «Книги», скомпоноване із трьох, сюжетно не пов'язаних 
стилізованих розповідей про американського архітектора Ри-
чарда Фуллера, китайського імператора ХIV та про феномен 
садів, які у східній філософії життя стають омріяним місцем 
відпочинку, самою лише назвою натякає на культовий фільм 
Грінуея «Книги Просперо».

На відміну від звичайних інсталяцій, у «Книгах» предмети 
не просто існують, обігруються, постають у незвичних формах 
і комбінаціях, вони ще й отримують сюжетне життя, створю-
ють драматургічну напругу і реально опредмечують біографії 
героїв вистави. Цегла – найпоширеніший будівельний мате-
ріал, якою виконавці маніпулюють усіма можливими способа-
ми, стає ключовим гравцем в розповіді про Фуллера, а чайни-
ки, чай і тонкий рисовий папір є тим, що передає смисл історії 
про імператора з династії Мін. Попри це, у виставах «Комуни» 
театр зберігає свою унікальну здатність творити іншу реаль-
ність, яка виникає завдяки несподіваному якісно інакшому 
способу сценічного мислення, коли гра з чимось: ідеями, смис-
лами, предметами – стає важливішою, ніж гра в когось. 

Вистава «Маленька оповідь», представлена театром «Сту-
діо», у дійсності також має доволі опосередкований стосунок 
до театру. Це швидше публічний психологічно-соціальний 
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жест її автора молодого актора і драматурга Войтека Зєміль-
ського, що дізнався про приховані сторінки біографії сво-
го діда, який за часів соціалістичної Польщі співпрацював із 
службою безпеки. Після наболілої «єврейської» теми, коли 
величезна кількість польських театрів представила спектаклі 
про мовчазний колабораціонізм своїх співвітчизників щодо 
євреїв, їхнє перебування в гетто і масове винищення під час 
німецької окупації, тема посткомуністичної люстрації стала 
такою ж суспільно дражливою і небезпечною. Власне Інститут 
Національної пам'яті, що досліджує роботу органів держбез-
пеки Польщі 1944–1990 рр. і оприлюднив 2006 р. справжню іс-
торію поважного вроцлавського аристократа Войцеха Дзєду-
шицького, яка стала шоковою для багатьох і примусила онука 
сповідатися за улюбленого діда. Але навіть у цьому разі стверд-
но говорити, що зміст переграв форму, не можна. 

Як і личить документальному театрові, Войтек Зємільський, 
стоячи на трибуні і промовляючи в мікрофон, веде оповідь від 
першої особи, а за його спиною на екран проектуються портре-
ти шановного пана Дзєдушицького, фото усіляких документів і 
цілком абстрактні фрагменти сучасної хореографії. Акт спові-
ді, таким чином, переводиться у принципово інший план – він 
стає нарочито публічним і голосним, а її конкретний зміст –  
доноси на знайомих і близьких, завдяки візуальному ряду, на-
сиченому миготінням танцювальних рухів, – стає чуттєвим і 
тактильним. 

По суті, Войтек Зємільський не розповідає жодних подро-
биць справи, не відкриває, на кого, коли і як «стукав» дідо, а 
говорить про власні переживання, про свої дитячі ілюзії, яким 
раптово настає кінець, про те, що з цим необхідно жити далі. 
Тим то й виходить, що ця документальна розповідь, замішана 
на дуже конкретній політичній проблематиці, до якої в україн-
ському культурному середовищі навіть страшно приступитися, 
виявляється оповіддю про втрату, про втрату радості незатьма-
реного дорослими проблемами дитинства, про те, що всі ми 
дорослішаємо і вчимося жити із тягарем проблем і дізнавань. 
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Дійство без осуду й печатки негативізму, без принизливих 
з'ясувань, коли і за яких обставин людина стала на шлях по-
літичного конформізму, засвідчує, що польське суспільство, і 
не в останню чергу завдяки театрові, таки навчилося толерант-
ності й поступово виходить з облоги ідеологій. Нині його біль-
ше займають проблеми особистості, її психічної витривалос-
ті, чуттєвої виснаженості, залежності від власних комплексів 
і соціальних установок. Показовими в цьому сенсі видаються 
вистави Радослава Рихціка «Мадам Боварі» за Густавом Фло-
бером (театр Драматичний, Варшава) і Барбари Висоцької 
«Каспар» за Петером Хандке (театр Вспулчесни, Вроцлав). 

Ім'я тридцятирічного Радослава Рихціка вже кілька років 
згадується серед найскандальніших прізвищ сучасної поль-
ської режисури. І недарма, бо флоберівський життєпис Емми 
Боварі із описом безкінечного кружляння вулицями міста ве-
личезного екіпажу – сховку Емми та її коханця – цнота на 
цноті порівняно із сценічної версією Рихціка, який поставив 
спектакль про формування, проростання і реалізацію сексу-
альних неврозів Емми. Її хіть приходить у світ разом із нею і 
проявляється ще в шкільні роки, вона цим хвора – і цей ме-
дичний вирок спонукає Рихціка зробити виставу, що сама по 
собі нагадує клінічний випадок. 

Тут все балансує на межі пристойності, бридкості та вишу-
каності. Сіре драпірування кону, попелясто-голубе лаконічне 
умеблювання, Еммині вбрання, що нагадують уніформу гу-
вернантки і водночас графічно окреслюють її фігуру, подібні 
до відсканованого малюнку буденності, в якій існує Емма, чиє 
життя раз у раз спотворюється, викручується, через нестерп-
ний невротичний біль, який час від часу її охоплює. Аж ось на-
ступає просвітління, страшна навала відходить, Емма врівно-
важується – і так триває від народження до смерті. 

Виконавиця головної ролі Йоанна Дрозда і відразлива, і 
приваблива одночасно: ось вона вивертається в судомах, її фі-
гура ламається, обличчя стає потворним, потім виструнчується 
і легко та пружно пурхає, мов пір'їна. Так, через надзвичайне 
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опукле відчуття жорстокого болю – фізичного чи душевного, 
який, мабуть, захоплював і доводив до нестями кожного, ре-
жисер універсалізує персональну історію мадам Боварі. У ру-
ках цього вмілого митця театр і стає свого роду провідником 
для дуже гострих і страшних почуттів, про які не прийнято го-
ворити вголос. 

Зрештою, для мистецької реальності страждання – одна 
із найвагоміших проблематик ще з часів Середньовіччя, а су-
часний театр осмислює феномен подолання болю у властивій 
його естетиці спосіб. Для режисера Барбари Висоцької, автор-
ки спектаклю «Каспар» Петера Хандке в театрі «Вспулчес-
ни» з Вроцлава, інспірацією больових імпульсів людини стає 
довколишній постіндустріальний цивілізований світ. На кон-
струкціях, що нагадують промислові риштування, серед безлі-
чі телевізійних екранів нестямно бігають та істерично б'ються 
кілька молодих людей, вигукуючи окремі слова і речення. Кас-
пар, який втратив пам'ять, і кілька людей, що змушують його 
згадувати, у процесі цієї соціальної реабілітації опиняються у 
пастці штучного світу, обплутаного дротами, випромінюван-
ням і сигналами: голова розпухає від нав'язливої інформації, а 
тіло гнітиться від експансії технологій, агресії медіа. 

Це ще один діагноз світові, що уподібнився гігантському 
комп'ютеру, чий мозок «завис», а очі-екрани продовжують 
безтямно миготіти. Використовуючи вдосталь зорових ефек-
тів, вертикальне й горизонтальне обживання театрального 
простору, вміло працюючи із світлом, відеопроекцією, Бар-
бара Висоцька ще й вдало обрала виконавців ролей. Врешті-
решт, найбільше у спектаклі запам'ятовуються саме акторські 
роботи, кожна з яких була наповнена чималим темперамен-
том, експресією та завзяттям, бо, лише маючи таку вітальну 
енергію, можна протиставити щось справжнє штучному існу-
ванню. 

Вправно опанувавши виконавськими технологіями, кра-
щі польські актори справді вміють перфектно посилювати 
враження емоційною складовою, яка є тверезо контрольова-
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ною та артистично оформленою. Але тоді, коли цього не від-
бувається, спектаклі постають наче скальковані з німецьких 
театральних зразків і нагадують однозначні й плакатно-при-
мітивні рекламні щити. Приблизно щось подібне відбулося з 
іншою постановкою Барбари Висоцької, здійсненою в театрі 
Польському Вроцлава за твором німецького драматурга Хай-
нера Мюллера «Волоколамське шосе». 

Ця і ще кілька постановок, показаних під час польського шо-
укейсу, є прикладами своєрідного нового театрального осмис-
лення досвіду Другої світової війни, де війна – це не стільки 
баталії і переміщення військових частин, скільки психологічне 
випробування людей на людськість. Добре відома радянському 
читачеві повість Олександра Бека «Волоколамське шосе», що 
належить до зразків пронизливої прози шістдесятництва, піс-
ля звичних ура-патріотичних текстів про війну заворожувала 
небувалою відвертістю. Для Бека найважливішим завданням 
було змалювання реального людського протистояння, а не на-
бору повідомлень СОВІНФОРМБЮРО з ідеологічно розстав-
леними акцентами. Для Хайнера Мюллера перетворення тек-
сту для сцени із включенням мотивів із творів Анни Зегерс та 
Франца Кафки – спроба дослідити, що таке полон ідеологій, 
зрозуміти, як можна пройти через таку жахливу реальність, як 
війна, й залишитись бранцем чужих ідей. Як сказав сам Хай-
нер Мюллер, для нього Волоколамське шосе – метафора, до-
рога, якою їздять і машини, і танки, а танки можуть рухатися 
і на Берлін, і на Прагу. Прага і танки – це, як відомо, стійка 
асоціація західних інтелектуалів з Празькою весною 1968 року 
і радянським збройним вторгненням до Чехословаччини.

Отже, аби стати співавторкою Олександра Бека та Хайне-
ра Мюллера, Барбара Висоцька мала б вибудувати складний 
сценічний сюжетно-смисловий комплекс, з безліччю зрозумі-
лих глядачеві відсилів та натяків. Можливо складність завдань 
спонукала режисерку не до творчої координації смислів і під-
текстів, а до звичайнісінького нагромадження окремих сце-
нічних епізодів, не надто пов'язаних між собою та тривіально 
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організованих. І арсеналу широковживаного режисерського 
інструментарію, що складається переважно з усіляких відео-
проекцій, цього разу виявилось явно недосить.

Інший спектакль про події Другої світової війни «Не-
хай живе війна!», здійснений Монікою Стжемпкою в театрі  
ім. Єжи Шанявського із Вальбржиха, виявився одним із най-
привабливіших для публіки. Ця переробка для сцени Павела 
Демірського популярної польської повісті радянських часів 
«Чотири танкісти і пес», відомої безлічі глядачів пострадян-
ського простору як наївно-миле комічне кіно, у сучасній версії 
виглядає доволі злісною карикатурою на недоладних служивих. 

Продовжуючи традицію глузування над вояками – Вой-
цеком, Швейком, Чонкіним, за великим рахунком Моніка 
Стжемпка і Павел Демірський своїм спектаклем сперечають-
ся з усією величною міфологією війни, сприйнятою європей-
цями з часів античності, коли воїнів оспівували та славили 
за подвиги. Природно, ця героїзаціями обумовлена ідеєю за-
хисту від ворога, бороніння свого від чужака, а пропоноване 
Стжемпкою і Демірським посвідчує повну девальвацію цін-
ностей, коли ні свого, ні чужого не існує, а тому нічого і нікого 
завойовувати та обороняти. Над міфами, якими ми живимося 
змалечку, і над тим, що зараз вже доволі смішно ділити світ, 
іронізувала інша вистава, показана на шоукейсі – «Між нами 
все гаразд» Ґжеґожа Яжини. Але принципова відмінність у 
тому, що Яжина говорить про сьогодення і мислить його ка-
тегоріями, тоді як «Нехай живе війна» показує минуле, дуже 
криваве і жорстоке минуле наших батьків.

Невідповідність того, що одягнені у військову форму часів 
Другої світової війни актори, і Маруся в кучерях, закручених 
немов на папільйотках, гротесково зображуючи брутальних, 
вульгарних солдатів-монстриків, поводяться як сучасні роз-
бещені підлітки або обтяжені комплексами чоловіки серед-
нього віку і привокзальні шльондри, є для цього спектаклю, 
ймовірно, найбільшою проблемою, яку не спростовує навіть 
гомеричний сміх глядача. Бридота, неохайність, свавілля – 
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обов'язкові прикмети кожної бійні, але, крім цього, у кожної 
війни є власне жахливе обличчя, яке не підмінити стьобом ХХІ 
сторіччя. Найлюдянішим у цьому спектаклі виглядає пес Ша-
рик, роль якого виконує огрядний актор старшого віку. У вій-
ськових строях і кашкеті, він практично весь час просиджує в 
кутку сцени, зрідка подаючи голос скавчанням та підгавкуван-
ням. Але тільки Шарик і поводиться у цій компанії нормально: 
не верещить, не свариться, не плюється. Ця мила і спокійна со-
бако-людина – повний антипод булгаковському Шарикову – 
і в цьому таки присуд людству, яке за минуле століття майже 
повністю втратило ознаки людськості. 

На питання, ким же ми є після всіх втрат, помилок, тоталь-
ної мімікрії, найбільш проникливо, чуттєво і водночас твере-
зо й раціонально відповідає вистава режисера Ґжеґожа Яжи-
ни «Між нами все гаразд» за п'єсою Дороти Масловської, що 
належить до найрезонансніших театральних подій Польщі 
останніх років. На вухо середньостатистичного східноєвро-
пейця майже все у тексті Дороти Масловської є надто знайо-
мим: скуповуємося у супермаркетах, вишукуємо акційні това-
ри та знижки, економимо на всьому підряд, купчимося по три 
покоління в одній кухні та безупинно споживаємо рекламу й 
фантоми медійної й попсової субкультур. 

Якби все це розігрувалося у звичний спосіб із великою 
часткою жалю до себе, самопобиття та безнадії, із пересичен-
ням емоціями та побутовими подробицями, дивитися це було 
б те саме, що повільно пережовувати і ковтати кислиці. Ма-
ючи ж значний досвід німецької сцени, де почуття подаються 
наче від третьої особи, Яжина зробив спектакль, головним у 
якому є ефект споглядальності за цим нужденним повсякден-
ням. Відчуття відстороненості створює стерильна біла сцена 
(сценографія Магдалени Мачієвської), на якій лише зрідка 
з'являються побутові предмети та багато дечого домальовуєть-
ся відеопроекцією. Завдяки цьому сценічний простір мерехт-
ливо утримує обриси квартири, стіни якої час від часу розсу-
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ваються, і персонажі виникають, мов у комп'ютерних іграх – 
звідкись із позаекрання, і так само чарівно зникають. 

Повсякчасні виходи і входи із-за меж, а у фіналі стіни пе-
ретворюються на всіяне білими хмарками голубе-голубе рай-
ське небо, достоту руйнують уявлення про буття, що на позір 
видається чергою сумних днів, розцяцькованих розвагами. 
Виявляється, параметри нашого існування не вимірюються 
елементарними фізичними величинами, вони у минулому – 
пам'яті, що її уособлює Бабуся у візку (Данута Шафлярська) 
та у майбутньому Дівчина-підліток у кросівках-роликах (Олек-
сандра Поплавська). У виставі це істоти-двійники, чиє біляве 
(сиве та пергідролеве) волосся однаково заплетене у кіски, які 
долають площину сцени, плавно під'їжджаючи на коліщатках 
і, насамкінець, виходять у платтях, пошитих з однієї тканини. 
Але перша з них оптимістично марить за минулим, а друга – 
Маленька металева дівчинка – це її скептична репліка, що не 
має ні мрій, ні надій, лише пофігізм та сарказм. 

Діагноз на майбутнє у цій виставі страшний. Але людство, 
здається, ніколи й не отримувало обнадійливих пророцтв, 
лише приречення. Яжина ж, як у хосписі, робить цю прирече-
ність необтяжливою, що вдається йому за рахунок подібної до 
інженерного креслення чіткої сучасної театральної мови, код 
якої – це звичка самовідсторонюватися від реальних емоцій, 
тотальна підміна світу справжнього віртуальним, штучні аро-
мати і смаки, замість природних. 

Упосліджений спосіб існування мікроєвропейця іронічно 
ілюструє постановник ще й кількома пародійними епізодами із 
життя ТВ. Жіночки-домогосподарки мов зачаровані дивляться 
на телевізійне «нежиття» і не чують загрозливої риторики Ма-
ленької металевої дівчинки про сучасний світ. Вона ж блюз-
нірствує і блазнює, черговим приводом до чого є проповідь по 
католицькому радіо «Марія», із поясненнями, що колись усі 
люди були поляками: євреї – поляками, росіяни – поляками, 
французи – поляками і т. д. Подібне національно-суспільне 
зачарування, на яке зал відгукується сміхом, до прикладу, в 
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українців має форму хворобливого синдрому. І тим, що сучас-
ний європейський театр такі синдроми мистецькі артикулює, 
він істотно відрізняється від українського, не готового відвер-
то говорити про проблеми соціуму. 

Ясна річ, одна лише польська драматургія ХХ століття, не-
заперечно прийнята сучасним польським театром у спадок, 
привчила його нігілістично ставитися до соціальних міфів і 
фантомів, а глядачів сприймати мистецькі провокації, як пігул-
ки. Інсценізована багатьма театрами світу численну кількість 
разів «Івонна, принцеса Бургундська» Вітольда Гомбровича 
належить саме до таких творів, що можуть вилікувати від пи-
хатості, самозакоханості, розбещеності й духовної легковаж-
ності. Аби втілити текст Гомбровича, у театрі Актора і Ляльки  
ім. Алоїза Смолка з Ополе скористалися своїм привілеєм, і Івон-
на постала лялькою, а всі інші в подвійних іпостасях – людей 
і ляльок. Люди з омертвілими фізіономіями, передбачуваними 
реакціями, що поводяться, мов дресировані манекени і маріо-
нетки з тендітними пальчиками, тонкими рисами обличчя, ви-
шуканими манерами – таким представляє світ словацький ре-
жисер Маріан Печко. Втім, це не режисерська константа, що 
вичерпує зміст п'єси Гомбровича, оскільки протягом вистави 
ляльки час від часу змінюються, виростають і збільшуються, 
що надає дійству особливої поліфонії. Тут актори самі пере-
втілюються в ляльок, при цьому дуже майстерно оживлюючи 
маріонеток, а велике й мале, крихке й цупке, грубе й тендітне, 
живе й мертве повсякчасно переплітаються. Спектакль театру 
з Ополе, мов різнокольоровий феєрверк, весь час вибухав но-
вими барвами, які згасали, тільки-но торкаючись землі, і від 
цього трагічність історії Івонни, принцеси Бургундської, ста-
вала очевидною і невідворотною. 

І цей театр не нехтував своєю найважливішою місією ство-
рювати ілюзію, яку потім сам же руйнував. Адже, дійсно, ілю-
зіями жити неможливо, навіть якщо вони мистецько досконалі 
і прекрасні. Їх варто використовувати як профілактичний за-
сіб для збереження тверезого погляду на світ, в якому живемо, 
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що для більшості польських театральних діячів цілком очевид-
но і звично. Такі пігулки було б варто розпочати виготовляти і 
вітчизняному виробникові, бо, як відомо, жодні розважальні 
антидепресанти не лікують, а роблять недуги хронічними і за-
ганяють їх вглиб.


