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Відкрита репетиція, яка відбулася 4 вересня і презентува-
ла тижневу роботу Н. Корчаковської з українськими митцями, 
виявилася вельми неоднозначною, і наша розмова після завер-
шення репетиції присвячена, зокрема, й тому, що таке сучас-
ний театр і яка роль режисера у ньому.

– Щойно ми побачили презентацію вашої спільної робо-
ти з українськими молодими режисерами. Ваші враження?

– Те, що ви побачили, було задумано як перформанс-екс-
перимент. Ми продумали певну структуру, в рамках якої ре-
жисери мали імпровізувати. Я й не очікувала, що він, як, зреш- 
тою, будь-який експеримент, повністю відбуватиметься за 
продуманим планом. Однак я високо ціную те, що зробили ці 
молоді люди. 

– Які завдання ви ставили? На яку тему мали вони імпро-
візувати?

– Зауважу, що в цьому випадку я мала справу з зовсім мо-
лодими митцями, які щойно ступили на цю путь або ж навіть 
тільки збираються взятися до цього покликання. І найголовні-
ше, я вважаю, потрібно допомогти їм усвідомити, що театр є 
певним інструментом, який може бути небезпечним. 

Звісно, я могла б перетворити майстерню на веселу роз-
вагу, гру з простими предметами, низку дієвих занять – таку 
собі ілюзію гри в театр. Утім не можна просто так собі вирі-
шити, що ось я хочу робити театр, вийти на сцену і щось там 
почати творити. Ми комунікуємо із глядачем і мусимо усвідом-
лювати відповідальність за все, що на сцені відбувається і про-
мовляється.

Протягом майстер-класів ми чимало обговорювали теоре-
тичні теми, проводили й практичні заняття, втім метою було 
передовсім окреслення міри відповідальності й свободи в те-
атрі. Я переконана, що учасникам вдалося сформулювати для 
себе речі, над якими ми працювали протягом майстерень. 
Проте це вже справа другорядна. Важливим є те, чи пережили, 
переконалися, спробували вони на власному досвіді те, про що 
ми говорили.
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– І як вам результат?
– Те, що відбулося, було значно простішим за формою, 

аніж я очікувала. Однак це дозволило поставити питання про 
відповідальність як тих режисерів, які брали участь, так і тих із 
них, хто взяв на себе функції акторсько-перформативні.

– Як би там не було, однак атмосфера під час презентації 
була настільки вільною, що й глядачі почали брати участь у 
дискусії, у певний спосіб вимагаючи від режисерів більш точ-
них відповідей, намагаючись вплинути на розвиток подій. На 
вашу думку, так сталося через те, що самі режисери втратили 
контроль над тим, що відбувається, чи це просто «вияв сво-
боди»? 

– Я вважаю, що це передусім відповідь на провокацію, 
адже глядачі приєдналися до дискусії вже після неї. Вони від-
чули свою відповідальність, потребу окреслити власну пози-
цію. На мою думку, це неочікувано дивовижне, просто-таки 
ідеальне завершення нашого експерименту. 

Коли ми на майстернях говорили про відповідальність, то 
торкалися насамперед відповідальності актора, режисера, те-
атру як інституції. Однак окреслювати відповідальність ще й 
аудиторії було б уже надмірним. Отже, те, що глядачі самостій-
но почали розмірковувати про власну роль, позицію і відпові-
дальність, – по-справжньому вдало.

Акцію, яку ми реалізовували в нашій презентації-експе-
рименті сьогодні, я спеціально не намагалася контролювати. 
Якби я проводила подібний показ з акторами, ясна річ, вийшла 
б і скерувала все згідно із задумом. Однак у цьому випадку 
мені хотілося, щоб учасники повною мірою відчули себе в ролі 
режисерів, усю відповідальність цієї професії. Як інакше в са-
мих учасників розвинеться відчуття відповідальності за свої 
вчинки?

– На вашу думку, вони відчули?
– Цілком. Від них цього стала вимагати насамперед ауди-

торія. Я щаслива з цього. Якби я могла підготувати їх до такої 
конфронтації, то не могла б зробити краще. Звісно, в презен-
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тації була закладена певна структура і там було, що відіграва-
ти, і це було настільки просто, що якби вони сконцентрувалися 
саме на структурі, все могло пройти значно ефективніше, при-
вабливіше й зрозуміліше для аудиторії. 

Моєю ідеєю було, щоб вони самі взяли контроль над про-
цесом. Щоб були ті, хто йшов за задуманою структурою, а інші 
навпаки, ставили б її під сумнів. У такий спосіб сформувався 
б певний досвід, який би зрештою став досвідом усього за-
галу. Те ж, що відбулося позапланово, виявилося більш пара-
доксальним і радикальним, ця конфронтація між учасниками і 
глядачами видається справді автентичною, передусім завдяки 
саме аудиторії. Вони насправді відчули відповідальність і не-
безпеку засобів, з якими працюють. 

Центр імені Леся Курбаса завдяки своїй науковій спрямо-
ваності відкриває для режисерів, зокрема для молодих митців, 
нові можливості. Якщо у звичайному театрі передусім режи-
сер та актори служать глядачам, то тут відбувається все досто-
ту навпаки. Аудиторія служить режисерам, це є також питан-
ням для дискусії. Так сталося, що саме аудиторія, її реакція і 
«фідбек» послуговується тому, щоб учасники показу щось для 
себе з'ясували, усвідомили, перевірили, отримали новий до-
свід. Принаймні, у нашому випадку це вдалося. 

– Власне, як саме ви розумієте професію режисера, які 
його функції в сучасному театрі?

– Думаю, почати варто з того, що таке театр. Якщо з усіх 
наших уявлень про театр виокремити найбільш важливе, його 
суть, яка не залежить від зміни естетик, мод чи різниці шкіл, це 
буде зустріч актора і глядача у якійсь, скажімо, спільній справі, 
обмін досвідом та отримання нових знань. А режисер – це та 
людина, яка свідомо й відповідально робить усе можливе, аби 
ця зустріч відбулася.

У професійному театрі для цього є певні пристосування, ін-
струменти, які добираються, виходячи зі структури п'єси. Та 
все одно, режисер має прагнути того, аби всі учасники проце-
су були свідомі того, що вони хочуть розповісти, як можуть це 
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зробити і були відповідальні за свої дії і все те, що відбувається 
на сцені.

– Переконаний, що в сучасному театрі чимало режисерів 
переймаються тим самим. Хто із сучасних режисерів найпов- 
ніше відповідає вашому уявленню про постать режисера і 
його завдання в театрі?

– У 2007 році я працювала асистентом режисера в Рене  
Поллеша, мала змогу спостерігати за його роботою. На мою 
думку, саме цей німецький авангардист постійно прагне і реа- 
лізовує у своїх виставах подібні постулати. Чесно кажучи, я не 
хотіла б робити такий театр, як він. Адже те, що він робить, 
більш схоже на вірус, яким театр інфікується. Такий собі різ-
новид провокації, яка допомагає побачити сутність театраль-
ної події і водночас дозволяє знайти в театральному організмі 
ті слабкі місця, які потребують реформування. 

Рене Поллеш передовсім є реформатором театру, а вже по-
тім режисером, принаймні на той час, коли наші шляхи пере-
тнулися. З тих його постулатів, які вже реалізовані і збігаються 
з моєю позицією, головним є дбати про те, щоб актори усвідом-
лювали, що роблять. Така підвищена свідомість служить проти-
ставленням бездумності суспільства. Власне загрозу бездум-
ності для суспільства влучно окреслила Ханна Арендт у своїй 
праці «Банальність Зла. Ейхман у Єрусалимі» – репортажі про 
судовий процес 1961 року над колишнім співробітником геста-
по Адольфом Ейхманом, який безпосередньо організовував ви-
нищення мільйонів євреїв. І, як стверджує у книзі Арендт, окрім 
бажання зробити гарну кар'єру, в Ейхмана не було й сліду анти-
семітизму чи психологічних девіацій особистості. На доказ цьо-
го вона цитує слова гестапівця, сказані ним протягом процесу, 
які демонструють відсутність якої-небудь його пристрасності 
до виконуваних ним злочинів, відсутності відповідальності за 
вчинки, адже він просто «робив свою роботу». Вона також на-
водить факти сприяння фашистам сіоністських лідерів, які за 
життя одних євреїв виторговували індульгенції для інших – як 
видавалося, більш важливих для єврейських общин. 
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Власне, все те зло, яке існує у світі, ті погані інстинкти, які 
прориваються з людини, є результатом її бездумності. Через 
цю бездумність ми стаємо справді жорстокими, бо не в змозі 
уявити собі, що відчуває інша людина, до якої може мати стосу-
нок наш вчинок. Коротко кажучи, мені видається, що ми має- 
мо виступати проти цієї бездумності, й у зв'язку з цим ми не 
можемо дозволити акторові бути бездумним у театрі. 

Саме тому мені так важлива праця Рене Поллеша. Іноді на-
віть у радикальний спосіб він постійно працює над тим, щоб 
актори були завжди свідомі того, що вони роблять і про що 
говорять. Правду кажучи, ніколи не бачила, аби режисер так 
часто виходив на сцену, як Поллеш, щоб переконатися, що ак-
тори добре все розуміють. Утім, попри таку ідеологічну напов- 
неність, його вистави – чудові театральні твори, вишукані за 
формою, навіть ті акції, які він робив раніше, формулюючи і 
перевіряючи ті проблемні місця в театрі, ті пристосування й 
постулати, які стали основою його реформи. 

– Що є головним у майстер-класах, наскільки вони є про-
дуктивними й ефективними для обміну досвіду, здобуття но-
вих знань? 

– Вважаю, що такі зустрічі, де збираються люди з різних 
країн, повинні відбуватися. Питання, яким театр є й має бути, 
варто обговорювати, можливо, навіть у форматі відкритих пуб- 
лічних дискусій. Якщо десь не відбувається таких зустрічей, то 
це у першу чергу означає, що там не утворилася повноцінна те-
атральна система, немає бачення шляхів реформування театру. 

Досвід такого типу, коли в одному місці збирають багато 
режисерів і точаться розмови про театр, відбувається обмін 
досвідом та ідеями, є досконалим потенціалом для того, аби на-
справді з'ясувати, чим театр є і яким він має бути. 

– Чи був майстер-клас плідним і для вас? Можливо, хтось 
з учасників зацікавив вас настільки, що в майбутньому ви 
продовжите співпрацю на новому рівні?

- Мені хотілося пройти разом з учасниками весь процес, від 
початку роботи над виставою. Я давно думала про те, щоб здій-
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снити постановку «Аякса» Софокла в одному з варшавських 
театрів, і саме над цією п'єсою ми й розмірковували протягом 
наших зустрічей.

– Який ваш принцип роботи?
– Подібно, як під час презентації ми використали фільм 

про Ларса фон Трієра – відеозапис його інтерв'ю на Кансько-
му фестивалі, я підшукую певний фрагмент сучасної дійснос-
ті, суголосний п'єсі за тематикою. Намагаюся розпізнати ме-
ханізм твору, підшуковую матеріал, за допомогою якого можу 
розкрити ту чи іншу тему, добираю імпровізаційні методи, які б 
дали мені можливість розробити структуру майбутньої вистави.

Чесно кажучи, однією з проблем, яка виникла при роботі з 
«Аяксом», це старий і незручний переклад. Його потрібно було 
б переписати новою мовою. Я вважаю, що той принцип робо-
ти зі старими текстами, до якого вдавався, зокрема, й Гайнер 
Мюллер, адаптуючи «Філоктет» сучасною мовою, – дієвий 
і придатний у сучасному театрі. А з приводу «Аяксу» я дуже 
непокоїлася, бо було чимало тем, які суголосні з сучасністю, 
але сам переклад важкий для розуміння, й акторам може бути 
важко з ним працювати. Тому я задумалася над тим, що мені 
варто переписати його.

Якось до мене підійшла Віра Маковій, одна з учасниць май-
стерень. Вона розповіла, що той досвід, який вона отримує 
протягом майстерень, наші спільні обговорення, спонукають 
її написати нову п'єсу. Я запропонувала Вірі, аби вона спробу-
вала створити оновлений текст «Аяксу» і жартома пообіцяла, 
якщо вона гарно напише, то я його поставлю. Зараз я відчуваю, 
що ми справді можемо спільно переробити його.

– Ви багато говорите про те, що працюєте над тим, аби 
старі тексти були переписані новою мовою, шукаєте суголос-
ності їхніх тем із сучасністю. 

– У рамках фестивалю «Дім химер», який дивовижно збіг-
ся у часі із нашою майстернею, я подивилася виставу «Брати 
Карамазови» за романом Ф. Достоєвського Люблінського теа-
тру «Provisorium». Вона прозвучала настільки по-свіжому, на-
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стільки актуально! Вони змогли вийти на той рівень сучасної 
реальності, виявити позицію людини страждаючої, явити її 
глядачам і принести полегшення. Адже ми як глядачі дистан-
ційовані і можемо спостерігати механізм цього страждання. 
Оскільки багато хто з нас переживав, мав такі самі думки, як, 
наприклад, Іван Карамазов. 

– Втім, що краще – переписані старі тексти чи просто 
нові п'єси, які, можливо, мають більший стосунок до нашого 
життя і наших днів без занурення в минуле людства?

– Якось, правду кажучи, і я відчувала втому від старих тек-
стів, підшуковувала собі якийсь новий твір, та це була така 
хвилинна слабкість. Приміром, і той самий Поллеш вважає, 
що зараз уже неможливо грати старі твори, не можна ставити 
«Гамлета» чи Достоєвського. Та в цьому питанні я з ним не по-
годжуюся. 

Звісно, певні описові, нарративні елементи, присутні в ста-
рих творах, може й втратили актуальність чи демонструють 
певний застарілий спосіб мислення. Більше немає потреби 
представляти Гамлета тільки як високого, стрункого, молодо-
го, гетеросексуального чоловіка. Так само, як і йти за старими 
схемами, коли за чоловіками визнавали можливість оперува-
ти значущими, масштабними категоріями – людство, всесвіт, 
визнавали за ним право на розум, на мислення, у той час як 
жінкам лишали винятково емоційний світ.

Насправді, зараз важливо розповідати зі сцени такі історії, 
як «Гамлет» чи «Брати Карамазови». І ми маємо зробити все 
можливе, аби показати глядачеві щось нове, актуальне, яке 
справді боліло б людині, примушувало її міркувати і відчувати 
свою відповідальність. Це також є мистецтвом. І за допомогою 
такого мистецтва, такої майстерності, ми можемо використо-
вувати старі твори, адаптувати їх до сучасної дійсності. Тим 
паче, що рідко серед сучасних нових творів ми можемо знайти 
такий, який би дорівнявся до творів Достоєвського.

Запитував Віктор Собіянський
Переклад та опрацювання Надії Соколенко


