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Драматична «терра інкогніта» 
потойбіч корДону

Короткий екскурс у країну сучасної польської драматургії. 
Погляд з України

У репертуарному житті театральної України чимало пара-
доксів, і серед них – мізерна кількість польської драматургії. 
Здавалося б, поміж сусідніми країнами із сотнями років, хоч 
і складної, але все ж таки близької історії і значною кількіс-
тю мігрантів з обох боків, мали б активно налагоджуватися і 
сучасні театральні зв'язки, зокрема в драматургії. Проте, зда-
ється, сучасну українську драму більше знають у Польщі, ніж 
польську в Україні. Принаймні за останні роки там ставили і 
публікували п'єси А.Крима, О.Ірванця, Н.Нежданої, добре зна-
ні Ю.Андрухович і С.Жадан. Більше того, спілкуючись із зав- 
літами польських театрів, почула сакраментальне і до болю 
знайоме: «От у вас в Україні є сучасна драматургія, а у нас…». 
Звісно, «відсутність пророків у своїй Вітчизні» – не суто укра-
їнський винахід. А втім, період «зникання» новітньої драми 
для власного театру в Польщі, характерний для часу перемін, 
уже, вочевидь, промайнув, що засвідчує і Польський фести-
валь сучасної драми «Рапорт», і те, що польську драму друку-
ють, ставлять, досліджують вже не лише на батьківщині, а й 
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у Німеччині, Росії, Великій Британії. У Києві можна побачити 
«Івону, принцесу Бургундії» В.Гомбровича в театрі «МІСТ», 
«Четверту сестру» Я.Гловацького в Молодому, «Ніч Гелевера» 
Вілквіста в «Абетці» (театр А.Білоуса), «Будинок на кордоні» 
С.Мрожека в НЦТМ ім. Л.Курбаса, але практично відсутні 
п'єси нового тисячоліття. Побувавши на міжнародному фести-
валі сучасної польської драми «Рапорт» у Гнєзно і прочитав-
ши чимало новітніх п'єс, спробую зробити короткий екскурс 
у драматичну «терра інкогніта» сусідньої країни, відзначивши 
особливості цієї території з погляду України.

Традиційно Польща має славу театральної країни із потуж-
ними постатями знаних у світі режисерів і теоретиків, таки-
ми як Є.Ґротовський чи Т.Кантор. Проте 90-і роки стали сер-
йозним випробуванням для театру, коли зали катастрофічно 
спорожніли, і поляки жартували, що найчастіше йде вистава 
«Виставу відмінено». Театр, який ще недавно був ближче до 
«храму» і «кафедри», активно розвивав іпостась «цирку». Ди-
ректори у відчаї накинулися на розважальний репертуар, пе-
реважно західний – легкі комедії чи то драми з проблемами, 
зовсім неактуальними для власних громадян. Режисери засто-
совували різні маркетингові трюки, а президент навіть звер-
тався до народу із закликом відвідувати театри (вочевидь, важ-
ко уявити це у втіленні наших президентів…). 

У цій ситуації сучасна драма, ясна річ, опинилася на край-
ньому маргінесі. Проте драматурги обирали переважно інші 
шляхи, ніж більшість у театрі, – не захопилися пристосуван-
ням до дійсності, яка калейдоскопічно змінювалася, а зайня-
лися переосмисленням недавньої історії через гру з міфами, 
архетипами і стилістичними кліше. Зокрема провідним на-
прямом виявилася деміфологізація недавнього тоталітарного 
минулого. Знаковою стала п'єса С.Мрожека «Портрет» – пер-
ша про ставлення поляків до сталінізму. У конфлікті головних 
героїв – дисидента і його друга-комуніста, який «здав» його 
владним структурам, – увиразнювався погляд на сутність то-
талітаризму, що послуговувався темною стороною людської 
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особистості. Класик драми абсурду невдовзі емігрує і відхо-
дить від активної літературної діяльності. Натомість своєрід-
ну оцінку нової епохи здійснює Я.Гловацький. Зокрема у п'єсі 
«Четверта сестра», гротескній комедії за мотивами чехівських 
«трьох сестер», автор крізь призму класичного тексту аналізує 
суспільні зміни в країні 90-х років. Сучасні сестри Прозорови 
сумують уже не за Москвою, а за Нью-Йорком, де бачили своє 
майбутнє поруч із бізнесменами. Змінилися не лише політич-
ні орієнтири країни, а й система моральних цінностей. Проте 
новопроголошений «рай» виявляється так само оманливим і 
відчуженим. Крізь призму тепер уже античного міфологічно-
го тексту у п'єсі «Антигона у Нью-Йорку» драматург здійснює 
деструкцію нової ілюзії. Новітня Антигона опиняється в сере- 
довищі бомжів і бідних емігрантів (новітніх «зрадників» ві-
тчизни). Упослідженому за життя маргіналу хочуть влаштува-
ти пишний похорон після смерті, а не вивезти до «бомжівсько-
го» місця захоронень, таким чином намагаючись реабілітувати 
втрачену гідність померлого. Власне, новий світ, який асоцію-
вався для пересічного поляка із цивілізацією і свободою, пово-
лі перетворює його на маргінала. Проводячи паралелі з нашою 
ситуацією в драматургії, зауважу, що подібне розходження 
векторів драми і театру і переоцінка цінностей у драматур-
гії через використання міфології та архетипів, притаманні й 
українським п'єсам цього періоду, але перевага віддана іншим 
призмам: біографічний канон, біблійні міфи, європейське від-
родження. 

Подібний феномен «маргіналізації», але відносно мину- 
лої епохи, постає у п'єсі «Громадянин Пекосевич» Т.Сло- 
бодзянека – одного з лідерів сучасної драматургії. У п'єсі, на-
писаній на рубежі 90-х, під збільшувальним склом опиняються 
березневі події 1968 року, коли комуністична влада розгорнула 
кампанію проти євреїв та інтелігентів. Головні супротивники 
провінційного Замістя – Єпископ і Партсекретар, – по суті, 
вступають у боротьбу за душу Пекосевича – інваліда-сироти, 
який став символом пересічного поляка – зубожілого і скалі-
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ченого. Парадокс ситуації у тому, що він позбавлений коріння 
роду, але водночас несе на собі «хрест історії». 

Знаковою для польського театру стала інша п'єса Т.Сло- 
бодзянека – «Наш клас», представлена зокрема і на фестива-
лі «Рапорт» виставою Варшавської Драматичної лабораторії 
(режисер Анджей Спішак), прем'єра якої відбулася у Лондоні 
(Національний Театр) у 2009 році. У творі презентована істо-
рія одного класу з провінційного містечка від довоєнних років 
до наших днів. П'єса стала своєрідним парафразом спектаклю 
Т.Кантора, який був підкреслений навіть у сценографії озна-
ченої вистави – «конструктор» із шкільних парт і двері, які 
фіксують і зміну режимів, і перехід героїв у потойбіччя. Істо-
рія міста, де поляки і євреї то жили у злагоді і кохали одне од-
ного, то ґвалтували і палили заживо, постає концентрованим 
зрізом у мініатюрі півстолітньої епохи. Проте в центрі уваги 
автора не соціальний аналіз, політика лишається віддаленим 
тлом, натомість він досліджує психологію «маленької люди-
ни», представника «класу», де початкові дружба, суперництво 
і закоханість внаслідок зміни режимів і екстремальних умов 
мутують у загострені форми, як негативні, так і позитивні.  
З одного боку, ненависть, патологічний садизм, з іншого – від-
чайдушне кохання, порятунок ближнього попри страх смерті. 
Важлива риса – відмова від ідеї «гвинтика», акцентування від-
повідальності кожного за власні вчинки і долю. У п'єсі немає 
однозначності: злочинці обертаються жертвами і навпаки, а за 
власні гріхи «розплачуються» смертю дітей. Автор використав 
складний композиційний прийом – поєднання суто діалогіч-
них епізодів із напівоповідними монологами, які створюють 
ефект відсторонення постепічного театру, а зміна часу і полі-
тичних устроїв фіксується через відповідні аналоги «уроків», 
які складаються з уривків шкільних предметів, дитячих вірши-
ків, скоромовок, ігор. Але пізнання реального життя вступає 
в жорсткий конфлікт із фальшивою шкільною наукою і пере-
вертає уявлення про людину і світ. У фіналі монологи-листи 
двох колишніх закоханих, які провели буремне життя окремо 
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на різних континентах, стають пронизливою щемливою епіта-
фією покоління і втраченої любові. 

Зауважу, що серед основних тенденцій і фестивалю «Ра-
порт», і загалом сучасної драми – значний відсоток історич-
них п'єс, що споріднює її з українською ситуацією. У центрі 
уваги польських авторів стає Друга світова війна, але погляд 
на проблематику суттєво різниться від соцартівського, часом 
радикально, особливо це стосується авторів нового поколін-
ня, яке активно входить у театральний простір у 2000-х роках. 
Зокрема п'єса, яка одержала гран-прі на фестивалі, «Нехай 
живе війна!» П.Демірського являє собою жорстку пародію на 
популярний у соціалістичний період серіал «Чотири танкісти 
і собака». Відшліфований пригодницький світ відомої кіно-
картини брутально опускається у прірву жорстокого, патоло-
гічного «дна». Війна – огидна, вульгарна, жорстока і цинічна, 
вона перетворює людей на монстрів, у ній немає і не може 
бути нічого високого і романтичного. Героїчне рішуче деса-
кралізується, але така «правда» стає так само нереальною, як і 
«причепурена» дійсність соцарту. Зла сатира твору підкресле-
на шокуючою брутальністю постановки М.Стжемпки у Театрі 
ім. Й.Шанявського. Проте використання структурної матриці, 
знакової лише для цієї культури, робить текст важливим саме 
для поляків, зменшує його універсальність.

Не менш значущою стає тема міжнаціональних конфліктів. 
Проте якщо у стосунках з Росією чи Німеччиною поляки по-
стають радше жертвами (крім численних «військових» творів, 
наприклад, в історичній п'єсі К.Копки «Прощай, Росіє! Опо-
відь сибірська»), то «єврейське питання» трактується пере-
важно в дусі покаяння. На відміну від складного неоднознач-
ного трактування цієї проблеми у творі Т.Слободзянека, п'єса 
«Оповідь про матір і вітчизну» Божени Кефф більш спрощена 
і схематизована. Прояви антисемітизму подаються ніби під 
збільшуваним склом і засуджуються так само, як і зречення 
свого роду. За формою і стилістикою п'єса презентує пост-
драматичний напрям і являє собою переважно монологи двох 
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жінок – матері і дочки у складному діалозі з абстрагованими 
«екранними» персонажами в народних польських строях, сво-
єрідним аналогом «хору». 

Відгомін війни і голокосту виникає і в п'єсі Малґожати Сі-
корської-Міщук «Бруно Шульц: Месії», презентованої на фес-
тивалі виставою М.Задари, поставленою у Віденському театрі 
«Шаушпільхауз». Але у творі національні конфлікти радше 
слугують тлом, натомість акцентується інша ідея – передчас-
на загибель однієї людини може спровокувати невідновлюва-
ну глобальну втрату. Герой п'єси – український єврей Бруно 
Шульц, знаний митець і теоретик, який загинув у концтаборі 
під час війни. Відсутній у реальності, він присутній на сцені у 
думках і очікуваннях інших персонажів п'єси. Зовнішнім сю-
жетом твору М.Сікорської-Міщук стає своєрідне полювання –  
пошук роботи Бруно Шульца «Месії», яка згадувалася в лис-
тах, а дія відбувається в Україні, Польщі, Німеччині, США. Ав-
торка використовує популярні матриці детектива з розсліду-
ванням, зацікавленістю спецслужб, загадковою смертю спад-
коємця, і одкровеннями есесівця-вбивці. Маскові пародійні 
персонажі особливо гостро відтінюють найбільш «живого» 
привида Бруно Шульца. Він нібито зосереджений на власному 
внутрішньому світі, але мимоволі збурює зовнішній: скидає з 
численних поличок декорацій-стелажів стоси паперів, які пе-
ретворюють первісний нібито впорядкований сценічний світ 
на божевільно-хаотичний у фіналі. Але за грою з сюжетними 
і персонажними кліше поступово розкривається парадоксаль-
на реальність: твір не був написаний, він існував лише у свідо-
мості Шульца. І це робота, яку потребувало людство, і тому він 
відчуває незаповнену порожнечу і вирушає на пошуки втра-
ченого. Із знищенням людини зникає цілий світ недописаних 
робіт. 

Парадоксальним діалогом на цю роботу відгукнулася час-
тина програми фестивалю. Бруно Шульц у своїх теоретичних 
розробках вигадав (чи то передбачив) перформанс, який по-
чав активно розвиватися через багато років після його смер-
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ті. А вечірню програму фестивалю «Рапорт» складали саме 
перформанси, щоправда лише одного різновиду – оповіді 
перформера у поєднанні з різноманітним асоціативним відео- 
рядом. Тож ідея незнищенності духовного світу митця мала 
реальне підтвердження. 

Проводячи паралелі між драматургіями двох країн, варто 
зазначити, що в сучасному українському театрі тема пере- 
осмислення історії Другої світової війни надзвичайно рідкісна, 
а голокосту і антисемітизму – майже під табу. Наприклад, ав-
торська п'єса «Мільйон парашутиків» десятилітньої давності, 
в якій ці теми поєднуються, має лише одне сценічне втілення, 
на відміну від інших творів. Натомість такі проблемні зони в 
історії потребують радикальної переоцінки і в культурі, і у сві-
домості народу. Якщо з темою голодомору «лід» зрушено, то 
ця «територія» в Україні і досі лишається зоною ризику, а від-
сутність переосмислення і покаяння призводить до нових кон-
фліктів у реальності. Тож польський драматургічний досвід ви-
дався показовим у цьому відношенні. Проте такою «цілиною» 
лишилася складна історія польсько-українських стосунків, 
яка, ймовірно, може стати предметом переосмислення в май-
бутніх спільних проектах, про що заявляв директор фестива-
лю Павло Водзінський. 

Та попри значну частину історичних чи напівісторичних 
п'єс, все-таки домінантою і цього фестивалю і загалом у новіт-
ній драматургії стала сучасна актуальна драма. Поруч із серед-
нім поколінням 40–50-річних, представлених зокрема Котер-
ським, Прухневським, Вілквістом, активно входить у театраль-
ний простір молодше покоління, народжених у 70–80-х, для 
яких проблеми минулого тоталітаризму лишаються чужими, 
натомість провокує обернена «тіньова» сторона нової капіта-
лістично-демократичної реальності. Серед них, крім згадува-
них П.Демірського та М.Сікорської-Міщук, це К.Бізьо, Т.Мана, 
М.Фертач, Д.Масловська, І.Овсянко, М.Модзелевський та 
інші. Ймовірно, це спричинено і змінами театральної терито-
рії в цілому, зокрема появою таких провокативних режисерів, 
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як Ґ.Яжина чи К.Варліковський, які викликали дискусію про 
сучасність, і впливом англійської та німецької бруталістської 
драми (на кшталт С.Кейн) у репертуарах театрів. Напевно, зі-
грала свою роль і поява різноманітних організацій, які підтри-
мують молодих авторів: «Лабораторія драми» Т.Слободзянека, 
яка об'єднує театр-студію і навчання, фестивалів і конкурсів 
сучасної драми «Сміливий Радом» та «Рапорт», драматургіч-
ний проект театру «Розмаїтості», студія драматургії в Ягелон-
ському університеті Кракова під керівництвом М.Сугера, а 
також фінансування Міністерством культури Польщі кращих 
прем'єр у рамках конкурсу сучасних п'єс. 

Знаковими в контексті сучасної актуальної драми і показо-
вими для фестивалю стали дві п'єси про три покоління жінок –  
«Ридання» Бізьо та «Між нами все гаразд» Д.Масловської. Ха-
рактерно, що вони були представлені іноземними театрами –  
відповідно московським театром «Практика» (постановка 
В.Рижакова) та театром Баєріхес з Мюнхена у постановці 
Т.Ланік. Перша п'єса презентує три послідовні постдраматич-
ні монологи трьох жінок (у виставі грала одна) – середнього 
віку, її дочки і матері. У всіх трьох виникли проблеми і з осо-
бистим життям, і з соціальною реалізацією, і з фінансами. До 
того ж саме останній фактор стає визначальним і штовхає їх на 
радикальні, а часом безглузді вчинки. Мама втратила роботу і 
в пошуках одержима божевільною ідеєю – отримати вишу-
кане пальто, яке вона спершу краде, а потім від страху ріже 
на шматки. Дочка заради омріяного одягу «обслуговує» чоло-
віка, по суті продається, відчуваючи потім відразу і до нього, і 
до себе. Бабуся мріє виграти в лотерею і вираховує якісь за-
гадкові принципи удачі, збайдужіла до дочки і внучки. Всі вони 
внутрішньо самотні і загублені кожна по-своєму в цьому світі, 
і водночас жалюгідні у своїй єдиній пристрасті – до матеріаль-
них цінностей, які владарюють їхніми душами. 

У п'єсі «У нас усе добре» теж в основі три, по суті, самотні 
і нещасні жінки, між якими немає порозуміння. Старша ма-
рить давньою славою Польщі – «від можа до можа». Серед-
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ня – своєрідне зомбі, яка вся в полоні рекламних слоганів, що 
регламентують її життя. Молодша відверто зневажає Польщу, 
для неї справжнє життя і цінності – лише за кордоном. Таким 
чином, діагноз обох п'єс невтішний і однаково жорсткий від-
носно деградації всіх поколінь. Але якщо представник поко-
ління 70-х Бізьо представляє ситуацію як драму, то одна з най-
молодших драматургів Д.Масловська презентує блазнівський 
погляд – образи героїнь пародійно-гротескні і доведені до 
абсурду у своїй категоричності і відчуженості. Уявна свобода 
нового світу перетворює людей на рабів мас-медійних стерео-
типів, запрограмованих споживачів тієї чи іншої «продукції». 

Якщо попередні автори створили образи-маски трьох до-
рослих поколінь, то М.Вальчак у п'єсі «Пісочниця» поставив 
своєрідний діагноз соціуму нібито очима найменших – і він 
так само невтішний. Хлопець і дівчинка грають у пісочниці, 
покинуті дорослими, але попри бажання зближення, вони 
приречені на непорозуміння. Ніби у збільшуваному склі, вони 
втілюють запрограмованість дорослих. Вони повторюють те-
лештампи і віртуальні фантазії, виконують шаблонні ігри, яки-
ми від них відгороджуються батьки у своїй вічній зайнятості і 
проблемах. Дівчинка і хлопець проявляють одну з найбільших 
проблем сучасності – нездатність нормально спілкуватися, 
тотальне відчуження.

Продовжуючи ідею відсторонення і запрограмованості, які 
стосуються родинних та близьких зв'язків, І.Овсянко у п'єсі 
«Тірамісу» втілює її на рівні соціальної реалізації і також «жі-
ночим поглядом» презентує життя жіночого офісу. Авторка 
представляє конфлікт двох світів: зовнішній, «рекламний» (ки-
пуча успішна діяльність) і внутрішній, «справжній» (монологи 
дівчат, які по-своєму проявляють крах кожної з них). Вони гра-
ють певні очікувані соціальні ролі, вписуються в необхідний 
контекст, але втрачають свої справжні цілі і не реалізуються 
вповні ні фахово, ні в особистому житті.

Окремий напрям складають п'єси на тему злочинності. 
Характерно, що здійснюються вони переважно у колі сім'ї –  
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вбивства родичів чи самогубства, спровоковані близькими 
людьми. У творах легко простежити алюзії з класичними антич- 
ними трагедіями. Скажімо, п'єса-переможець попереднього 
фестивалю «Над» М.Бєлінського, представлена постановкою 
В.Заводзінського у Театрі С.Ярача в Лодзі, являє собою сво-
єрідну інверсію архетипного сюжету Царя Едіпа. Син потра-
пляє у в'язницю за злочин, якого не коїв, виходить і не може 
знайти себе у цьому світі – ні відносно роботи, ні відносно ко-
ханої, та й стосунки з батьками, які все одно соромляться його, 
не складаються. Але, коли з'ясовується, що він потрапив туди 
через слова батька, головний герой таки здійснює справжній 
злочин, подібний Едіповому, повертаючись в уже звичний для 
нього світ тюрми. Несправедливість і зрада рідної людини руй-
нує життя і батька, і сина.

В іншій п'єсі М.Прухневського «Люцина та її діти» втілю-
ється сучасна версія міфу про Медею – мати, яка потерпала 
від насильства в сім'ї, вбивала новонароджених дітей і не мо-
гла вирватися з замкненого кола, бо чоловік ґвалтував її, не ду-
маючи про наслідки, а свекруха примушувала вбивати, а потім 
шантажувала її цими злочинами. Обидві п'єси тяжіють до нео-
натуралістичного чи то документального театру, проявляючи 
уявну відстороненість автора. В обох проявляється детерміно-
ваність, фатальна приреченість головних героїв на злочини і 
неможливість опиратися обставинам долі. 

Самогубство також стає предметом дослідження сучасної 
драми, але, на відміну від античних паралелей попередніх ав-
торів, воно справляє враження безглуздого і на перший по-
гляд невмотивованого зовнішніми обставинами. Так, п'єса 
«111» Т.Мана ніби являє собою спробу пояснення абсурдно-
го стрибка з вікна молодого чоловіка. Драма написана у стилі 
постабсурду, виводячи на поверхню кризу комунікації. Ілюзія 
діалогів, які насправді являють собою порізані монологи, лише 
підкреслює повну нездатність героїв спілкуватися, що й при-
зводить до трагедії. 
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Інші стилістичні принципи сповідує М.Фертач у п'єсі «Аб-
сент», пропонуючи складне химерне містичне плетиво із різ-
них часів і різних реальностей і наближаючись радше до нео-
сюрреалізму. Вагітна дівчина накладає на себе руки у день ве-
сілля, і п'єса також є спробою вмотивувати цю парадоксальну 
ситуацію. Паралельно існують живі, померлі, ненароджена 
дитина, собака, у спілкуванні з якими душа веде своєрідне роз-
слідування причин, які призвели до самогубства. І вони вияв-
ляються глобальними: відчуття нереалізованості, байдужість, 
незадоволеність життям, брак любові в усьому.

* * *

Підсумовуючи, зауважу, що польська драматургія нині пре-
зентована у різних стилістичних версіях: неодокументальній 
(частково у техніці вербатім), постдраматичній, неосюрреаліс-
тичній, постабсурдній, постепічній тощо. І ця варіативність – 
свідчення повноти розвитку новітньої п'єси. З'явився і новий 
парадокс у тенденціях розвитку театру і драматургії. Хоча і по-
літична, і театральна ситуації на початку нового тисячоліття в 
Польщі значно поліпшилися (про що свідчать вступ до ЄС, а 
в театрі – і покращення відвідуваності, і розширення репер-
туару новітніми течіями, і поява нових театрів, й активне за-
лучення нового покоління режисерів і драматургів, і заснуван-
ня численної кількості мистецьких фестивалів тощо), новітня 
драма вражає зображенням передапокаліптичної картини су-
часної Польщі. Падіння моралі і цілковитий хаос у цінностях, 
зневіра в демократії, тотальна депресія і відчуження, механіза-
ція свідомості, масова злочинність і самогубство – все це про-
мовляє зі сторінок новітньої драми. Здається, єдиний вихід для 
поляків – це масова еміграція з цієї проклятої країни, але і на 
чужині на них не чекає нічого доброго. Показовим на фести-
вальній конференції став кінообраз кроликів, які заполонили 
західний світ після падіння Берлінської стіни і стали об'єктом 
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винищення. Під «кроликами» розуміли емігрантів з постсоці-
алістичного сходу, особливо поляків, яких, наприклад, лише в 
Англії вже понад мільйон. 

Порівнюючи з театральною і драматургічною ситуацією в 
Україні, картина суттєво відрізняється: і в соціально-політич-
ній кризі, і у відсутності системної театральної реформи, що 
гальмує розвиток нового, і в драматургії, і в режисурі. Це і за-
криття фестивалів, і брак механізмів відкриття нових театрів, 
і повна відсутність державної підтримки сучасної драматур-
гії… Проте українська драматургія більш оптимістична, або 
принаймні представляє реальність на сцені з їдкою іронією і 
чорним гумором. Вона менш натуралістична, більше тяжіє до 
фентезі, ігрових просторів, варіативності прочитання. Але по-
при різність можна відмітити і чимало спільного: відчуття кри-
зи свідомості і системи цінностей, розчарування в минулих 
ілюзіях звільнення і нової гармонії, брак порозуміння, мало-
мотивоване самогубство, як протест проти хаосу сучасного де-
гуманізованого соціуму тощо. Та найважливіше – подолання 
відчуження театрів обох країн від драматургій наших народів, 
створення повноцінного діалогу, від якого наші культури, пев-
на річ, лише виграють…

 


