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Анна Коженьовська-Бігун
літературознавець (Варшава)

Про ваш і наш театр
Рецензія на книгу: Польська. Культура. Україна :  
лекції про театр / Нац. центр театр. мистец.  

ім. Леся Курбаса; Ін-т ім. Є. Ґротовського ; наук. ред. 
Г. Веселовська, В. Сьвьонтковська. – К. ; Вроцлав, 2010. – 

190 с. – Укр., пол.
Минає двадцята річниця, відтоді як Україна здобула неза-

лежність.  Протягом цього часу по обидва боки українсько-
польського кордону лунало багато декларацій про потребу 
співпраці, зближення, взаємопізнання, а насправді, поновного 
знайомства, в контексті іншої перспективи та з іншим емоцій-
ним зарядом. Треба визнати, що за ці двадцять років відбулося 
багато доброго, відкрилося багато дверей, зав'язалося багато 
контактів, зокрема, – а можливо, навіть передусім – мис-
тецьких.

Одним із прикладів цікавої співпраці є спільні проекти Ін-
ституту ім. Єжи Ґротовського у Вроцлаві та київського Наці-
онального центру театрального мистецтва ім. Леся Курбаса. 
У 2010 році у Києві відбувся цикл лекцій про сучасний поль-
ський театр, натомість у Вроцлаві – одноденна конференція, 
присвячена проблематиці українського театру.  Реферати, 
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які були оприлюднені під час обох зустрічей, вийшли друком 
у вигляді двомовної книжки «_ПольськаКультураУкраїна_ 
лекції про театр / _PolskaKulturaUkraina_ wykłady o teatrze». 
Відправною точкою для цього видання стала публікація поль-
ською текстів про український театр і публікація українською 
текстів про театр польський, що має хоч трохи компенсува-
ти взаємну нестачу знання про історію театрів, які віками не 
лише існували поряд, але часто функціонували разом. 

Ростислав Пилипчук у своїй статті, що відкриває розділ 
українських авторів, пише саме на тему спільної польсько-
української історії театру. Передусім звертаючи увагу на те, 
яким чином стародавній польський шкільний релігійний театр 
формував подібний напрям театру давньоукраїнського, також 
у статті йдеться про наявність у більш пізньому репертуарі 
українських театрів польських п'єс та про існування  в Україні 
польських театральних труп.    

Звичайно, це насамперед  добре знаний у театрознавстві 
погляд зі сходу на захід, і так і проситься, щоб польські науков-
ці подалися в протилежному напрямку і зайнялися питанням 
впливу українських традицій та мистецтва на театр польський. 
Хоча б стовпом сучасного українського театру Лесем Курба-
сом, який уже за часів існування поміж нами кордону творив 
цілі театральні імперії. Про його зустріч з Юліушем Остервою 
ходить легенда, про яку згадують автори окремих статей. З по-
статтю українського реформатора знайомить його видатний 
біограф, і одночасно директор Центру ім. Леся Курбаса – Не-
ллі Корнієнко. Текст є «витримками» її книги «Лесь Курбас: 
репетиція майбутнього» (1998, 2-е видання 2007) і синтетично 
подає найважливіші факти біографії Леся Курбаса, його ба-
чення театру та значення для української культури. 

Уже знайома читачам журналу «Teatr» київський театро- 
знавець Ганна Веселовська присвятила свою статтю сучас-
ному театральному життю України та його специфіці, до якої 
спричинилися курбасівська традиція, релікти радянського те-
атру, сучасні експерименти, пошуки, зльоти та падіння різних 
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театральних ідей. Дуже суттєвою є лекція Ольги Островерх 
на тему історії української сценографії, адже якщо імена най-
більш знаних українських режисерів чи акторів від часу до 
часу з'являються на сторінках польських часописів, то сцено-
графи та інші українські театральні митці є у нас абсолютно 
незнаними, хоча їхні праці здійснили чималий вплив на розви-
ток не лише театру, і не лише українського.   

Автори польського розділу книги не роблять загальний 
огляд явищ та тенденцій, які мають місце у польському театрі, 
натомість зосереджують свою увагу на найбільш важливих 
іменах, які творять фундамент сучасного театру Польщі. Це 
вдалий вибір, адже деякі з польських театральних концепцій 
викликали величезний інтерес та знайшли гідних продовжу-
вачів в Україні, передусім Західній. Досвід Єжи Ґротовського 
до сьогодні є джерелом інспірації для Володимира Кучинсько-
го та Театру ім. Леся Курбаса у Львові, Наталки Половинки 
та «Майстерні Пісні» також у Львові, чи Ростислава Держи-
пільського з Театру ім. Івана Франка в Івано-Франківську. Та-
кож львівським творцям близький  Влодзімєж Станєвський та 
«Ґардзєніце». 

Цікаву збірку польських текстів, перекладених україн-
ською, відкриває стаття Ванди Сьвьонтковської про Юліуша 
Остерву, який, як ми вже знаємо, близько пов'язаний з Лесем 
Курбасом. Обидва режисери перебували у Києві в один і той 
самий час, обом була притаманна тотожна вразливість та го-
строта  відчуття театру, обидва подібно відчували необхідність 
його реформи. Тож не дивно, що в розмові про польсько-укра-
їнські театральні зв'язки ті прізвища ставлять поряд і шукають 
точки, в яких могли перетинатися дороги обох реформаторів.    

Марта Куфель познайомила українських читачів з постат-
тю Тадеуша Кантора, який  менш знаний в Україні, ніж, на-
приклад, Єжи Ґротовський. Про Ґротовського, але не так про 
його театр чи паратеатр, як про відеореєстрацію вистав та її 
специфіку, пише Бруно Хояк. Роздуми про польський театр 
завершує текст Малґожати Яблонської, присвячений «Ґардзє-
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ніцам» та їх музичному вимірові. Імена інших польських режи-
серів, хоча б таких як Крістіан Люпа, Кшиштоф Варліковський 
та Ґжеґож  Яжина з'являються в записі дискусії «Польський 
театр очима українських театрознавців: коментарі, враження, 
роздуми», яка відбулась у Києві 11 жовтня 2010 року…

Подається з незначним скороченням за публікацією  
у журналі «Театр / Teatr» (Варшава), № 10 за 2011 р.

Переклад Марії Ясінської


