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НЕРЕКОМЕНДОВАНІ СПОГАДИ  
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(розмова друга1)

Сердюк. Існує багато п'єс Марії Віргінської, севастополь-
ської авторки. Їх кілька десятків, і немає можливості сьогодні 
поговорити про всі.

Верещак. Даю «наводку» для науковців. Про творчість 
М. Віргінської була стаття у № 5 часопису Art-line за 1997 рік.

Сердюк. Серед багатьох різних за жанрами п'єс М. Віргін-
ської слід, мабуть, виділити, якщо дивитися з точки зору інтер-
есу сучасних театрів і сучасної проблематики, п'єсу «Робін-
Бобін»: вона максимально зберегла і свої художні цінності, й 
актуальну проблематику. Молоді люди весело проводять час, 
не визнаючи жодних громадянських заангажованостей, не пе-
реслідуючи ніяких благородних цілей, отакі собі вільні птахи, 
які несподівано опиняються в зоні страшного злочину. Злочин 
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цей народився всередині самої компанії і плекався, так би мо-
вити, всім колективом: вбивство героїні, яке вчиняє її ж таки 
вельми коханий чоловік. Стався не просто акт вандалізму чи 
проявився комплекс Отелло. Вбивство це відбулося тому, що 
бездуховність оточувала всіх і кожного, і єдиним засобом бо-
ротьби з нею став алкоголь. Якщо зважити, що сучасний духов- 
ний рівень молодіжних компаній не підвищився, а, навпаки, 
понизився і понижується катастрофічно, то ця п'єса стає сьо-
годні надзвичайно актуальною.

Верещак. Не знаю, чи збереглися тексти всіх п'єс М. Вір-
гінської. Вибірково, для історії, фіксую різні за жанрами на-
зви: казки для дітей («Три яблука», «Заповітна мрія», «Зовсім 
нестрашна казка»), історичні драми («Чи було життя?», «Гро-
мадське благо»), філософськкі трагедії («Дорога», «Битва при 
Ватилуї»), казки для дорослих («Червона шапочка», «Італій-
ські казки»), фарси «Слава», «Істина», «Абстрактна людина») 
і врешті сімейно-психологічні, а точніше сімейно-філософські 
(«Свято», «Любов. Римляни.», «Сузір»я мами», «Нова Медея», 
«Робін-Бобін)...

Сердюк. Перепрошую, пане Ярославе, але видається мені 
вкрай доцільним звернути увагу на кілька, можливо, найціка-
віших Ваших п'єс: «Уніформіст», «Імпровізація», «Сантана» і 
«Чорна зірка». Ними в 60–70-і роки було продовжено в Украї-
ні досить слабеньку лінію так званого «театру в театрі». Серед 
небагатьох творів цього жанру я б назвав передусім «Патетич-
ну сонату» М. Куліша і «Соло на флейті» І. Микитенка. «Театр 
в театрі» досить складний мистецький прийом, важко прижи-
вається в Україні і великою мірою пов'язаний з експеримен-
таторською режисурою, тобто з найслабшою ланкою нашого 
театру. Адже у нас режисура завжди була заангажована пла-
новим, виробничим і врешті політичним театром. Сьогодні ж 
вона ангажована тим, що немає коштів ні на який театр: ре-
жисура зараз у катастрофічному стані, може, навіть критич-
нішому, ніж драматургія, бо сучасна молода драматургія існує 
не лише в рамках Гільдії драматургів України (маю на увазі її 
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київський загін). Натомість у сучасній українській режисурі 
старше покоління практично вичерпало свої можливості, а мо-
лоде надзвичайно залежить від фінансового боку справи, по 
суті, не маючи можливості займатися не те що екперимента-
ми, а й постановкою тих п'єс, які нібито заплановані театрами, 
але не відбуваються через брак коштів.

У названих п'єсах розробляються два пласти життя: теа-
трального, (закулісного) і життя персонажного. Але якщо у по-
дібних моделях інших авторів ці два пласти практично не пе-
ретинаються, то Верещак пішов далі, стикаючи їх між собою. 
І стик породжує третій пласт, неіснуючий, не прописаний, де 
виникає підтекст у вигляді цілих ненаписаних сцен, ненаписа-
ної дії. У такий спосіб досягався ефект боротьби з проявами на-
сильства, тоталітаризму, мафією. Взагалі мафіозність у нашо-
му українському суспільстві існувала давно, відтоді, як зімкну-
лися між собою державні тоталітарні сили з мафіозними –  
спершу політичними, а відтак і економічними. Відомо, що 
письменник Ярослав Галан був прибічником Москви, її аген-
том в Західній Україні, а після Другої світової війни – яскра-
вим представником войовничого радянського письменництва, 
воював і з Папою Римським, і з бандерівцями. Існує версія, що 
він був убитий саме представниками владних структур, тому 
що, з одного боку, не до кінця можна було ним керувати, а з 
іншого – з'являлася можливість використати його смерть для 
винищення залишків загальнонаціональних сил в Україні. 
Верещак описав дивовижну долю письменника, який вірою і 
правдою слугував своїй владі, тій владі, яка утримувала його, і 
в той же час був винятково нещасною людиною. Ця доля збіга-
ється з долею сучасних митців, які хотіли б прислужитися вла-
ді, але так само нещасні і так само гинуть, бо владі мистецтво 
взагалі не потрібне і, отже, поки існуватимуть владні структу-
ри, п'єса «Уніформіст», навіть без переробок, залишатиметь-
ся актуальною: неможливе полюбовне співіснування митця з 
будь-якою формою насильства.
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Такий надзвичайно складний малюнок моделі п'єси на-
справді дуже простий у постановці і легкий до сприйняття гля-
дачами – справа, як на мене, лише за режисурою, яка б спро-
бувала підняти цю тему і використати подібний мистецький 
прийом. 

Тепер таке запитання. Скажіть, пане Ярославе, скільки ро-
ків Ваша п'єса «Імпровізація» лежала «під сукном» у Міністер-
стві культури?

Верещак. Я подав її в репертуарно-редакційну колегію в 
1969 році. Офіційна рецензія одного з професорів від мисте-
цтва – не хочу фіксувати його прізвища для історії – почина-
лася словами: «Автор забув, що він живе не в Західній Німеч-
чині, де нині піднімає голову фашизм, а в Радянському Союзі». 
Це, по суті, був донос якщо не на знищення, то, як мінімум, на 
багаторічне табу «нерекомендованого».

Сердюк. А тим часом на Заході одна за одною з'являлися 
п'єси, в яких розроблялися прийоми «театру в театрі». Це при-
несло славу авторам і країнам, в яких вони працювали, наші ж 
творці були загнані в підпілля, заборонені і про реалізацію їх-
ніх задумів, а отже, і природний розвиток українського театру 
не могло бути й мови. 

Цікава за своїм рішенням Ваша п'єса «Чорна зірка» («Цен-
трифуга») видається мені не лише захищеною від часової ко-
розії, а навпаки: з плином часу, з перебігом суспільних тарапат 
мистецькі й громадянські цінності «Чорної зірки» набувати-
муть нових позитивних якостей – адже в цій п'єсі, попри все, 
закладені ще й елементи своєрідного пророцтва: спокуслива 
«башта слонової кості» як тенденція сучасності надзвичай-
но актуальна серед молоді, а чим подібні ігри завершуються?  
Читайте (грайте) «Зірку» хоч через п'ятдесят, хоч через сто ро-
ків – дізнаєтесь! 

Верещак. Про Ваші п'єси, пане Володимире, я міг би теж ба-
гато добрих слів сказати, особливо, про «Сестру милосердну» 
та «Справи пенсійні», які стали переможцями престижного 
конкурсу «Коронація слова». Але заради об'єктивності краще 
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я зараз процитую думку арт-директор всесвітньознаного лон-
донського видавництва «MINERVA» про «Розібрати М** на за-
пчастини» – твір, написаний ще в радянські часи (В.Сердюк 
сам перекладає свої п'єси англійською мовою. – Я.В.): «Ми 
були заінтриговані драмою абсурду Володимира Сердюка. 
В традиціях С. Бекета і Б. Брехта автор створив витончену 
п'єсу, що водночас хвилює, провокує і зачудовує своїм бачен-
ням людського життя як безсенсовного блукання в темряві. 
При цьому герої п'єси не позбавлені відчайдушної сміливості 
жорстко жартувати на краю прірви». Як змінила Вашу творчу 
кар'єру така висока оцінка британського спеціаліста?

Сердюк. Могла б кардинально змінити, якби я знайшов ко-
шти на видання збірки моїх п'єс. І тоді вони б мене рекламу-
вали практично в усіх провідних країнах світу – «MINERVA» 
одне з найстаріших і найавторитетніших літературно-мис-
тецьких видавництв, ще Кіплінга «розкручувало».

Верещак. І якої ж суми Вам не вистачало для повного щастя?
Сердюк. Та, «дріб'язок» – три з половиною тисячі фунтів 

стерлінгів. 
Верещак. Справді, для декого це дріб'язок. Біда тільки, що 

той «дехто» ані п'єс не пише, ні спонсорувати вітчизняний те-
атр не поспішає. Адже іноді й зовсім невеликих грошей виста-
чає, щоб відкрити нове ім'я. Кілька років тому Центр Курбаса 
виділив, по суті, мізерні кошти на здійснення проекту «Трійця 
Лідії» (автор проекту та режисер-постановник Олена Шапа-
ренко). А результат важко переоцінити: здійснено постановки 
двох п'єс світлої пам'яті Лідії Чупіс – «Танці гончарного кола» 
(«Кола Айсі») і «Життя на трьох», видано збірку творів цієї не-
повторної і загадкової авторки. «БЕЗУМНИЙ ЧУПІС» – так 
ми її звали . З любов'ю, без найменшої іронії. Бо всі її вчинки, 
великі й малі, всі проекти, ідеї, врешті, саме її існування в твор-
чості – поезія, драматургія, проза – виходили за усталені по-
бутові рамки. Ліда казала: «Я спочатку чую свої п'єси (вірші), а 
потім вже записую». І всі вірили їй, бо не раз і не два у звичній 
буденній розмові раптом змінювався вираз її обличчя, відсут-
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нім ставав погляд і – «Тссс, дай послухати»... Всеблагий Кос-
мос нашептав їй багато дивовижних віршів, які вона, на щастя, 
встигла записати, і чотири п'єси: «Плач над Юдою», «Страсті за 
юродивим», «Танці гончарного кола», «Життя на трьох». Пер-
ші три віршовані, остання в прозі. Вірші комусь подобаються 
більше, комусь менше, однак, всі сходяться на тому, що Ліда 
Чупіс – поетеса, Богом дана. Натомість всі її п'єси, здавалося, 
міцно й назавжди увійшли до розряду п'єс, супроводжуваних 
епітетами «несценічні, загадкові, статичні» – і, як вирок: це 
неможливо поставити (зіграти). Отже, і тут Безумний Чупіс за-
лишилася вірною собі: традиції традиціями, рамки рамками, я 
ж отак чую, отак пишу – а ви, панове режисери-актори-кри-
тики, як собі знаєте... Досвід постановок, здійснених у Центрі 
Курбаса, схвальні відгуки фестивальних глядачів Москви, Кі-
ровограда, Тернополя, хмельницького, Бєлграда (Сербія) свід-
чать на користь «нетрадиційної» Лідії...

Сердюк. Якщо не помиляюся, та ж таки Олена Шапаренко 
наприкінці минулого року взяла участь у ще одному цікавому 
проекті...

Верещак. Так, це спільний проект Центру Курбаса і хар-
ківського інституту ім. І. Котляревського за умовною назвою 
«Інша драма. Експериментальна сцена», проект, який дав сце-
нічне життя чи не найкращій п'єсі Олени Клименко «Дивна і 
повчальна історія Каспара Гаузера...» 

Сердюк. Але не забудьмо, що перед тим Гільдія драматургів 
України ініціювала видання збірки п'єс О. Клименко (коштом 
автора). Щоправда, книга ця вже через кілька тижнів стала ра-
ритетом – наклад становив аж... 200 примірників.

Верещак. Цитата з проекту: «Інша драма» – це драма, яка 
відчуває унікальність свого часу, свого народу, своєї індивіду-
альності, яка шукає нові театральні території. Серед проблем 
сучасної драматургії в Україні – спорадичність драматургіч-
них «подій», неповнота драматургічного процесу, відсутність 
культурної політики. Внаслідок цього порушився повноцінний 
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діалог між драматургією і театром, драматургією і видавниц- 
твами, а також між різними поколіннями драматургів.

Тому, прагнучи поновити відчуття цілісності процесу, ми 
ставимо за мету створити єдиний цикл, що, врахувавши сво-
єрідну «конфліктну» єдність поколінь. має складатися з подій, 
які охоплюють різні сторони і зв'язки драматургічного життя: 
драма і навчання, драма і критика, драма і театр, драма і видан-
ня, драма та Інтернет, драма і переклади тощо. Однією із важ-
ливих складових проекту ми вважаємо роботу зі студентами, 
включення в навчальний процес».

характерно, що здійснення проекту відбулося винятково з 
ініціативи і доброї волі керівництва обох сторін, без будь-якої 
фінансової підтримки. 

Сердюк. Виходить, одна з найцікавіших і найскладніших 
п'єс сучасності, що, до речі, створена за принципом «театру в 
театрі», побачила світло рампи без допомоги потужного спон-
сора?

Верещак. Очевидно, ця допомога потрібна буде для того, 
щоб привезти «Каспара...» до Києва, а відтак показати виставу 
на мистецьких фестивалях. А наразі давайте поговоримо про 
Олену Клименко.

Сердюк. «Загадкова постать української драматургії» – 
так називається Ваша вступна стаття до збірки п'єс О. Климен-
ко «Святополк, Каспар Гаузер, Насреддін та інші».

Верещак. Якби двадцятичотирирічна дівчина написала 
свою першу п'єсу в традиційному реалістичному стилі, з ві-
рнопідданою державницькою ідеєю, ніхто б особливо не зди-
вувався: таке вже траплялося. Ну, хтось би, можливо, написав: 
«З'явився перспективний молодий драматург». Олена ж Кли-
менко вразила своїх перших читачів – як спеціалістів, так і те-
атралів-любителів – навдивовижу нетрадиційним, сказати б, 
фантастичним твором «Святополк окаянний»; та ще й на дода-
чу до всього визначила його жанр двома інтригуючими слова-
ми: «Антиісторична драма». Був то рік 1974, брежнєвщина, –  
епоха застою і тупої боротьби з усім оригінальним, свіжим, 
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інакодумним. На що ж сподівалася молода авторка, творячи 
масштабну фантазію часів Київської Руси-України, з багатьма 
відомими історичними персонажами, добрим гумором, повно-
цінними характерами, напруженим сюжетом? Адже на той 
час «антиісторична» читалося не інакше, як «антирадянська», 
бо ж вочевидь розходилася з офіційним поглядом на історію. 
Не могло бути й мови про усталене проходження п'єси через 
цензурне сито репертуарно-редакційної колегії Міністерства 
культури, а отже, без всевладної печатки «дозволяється до по-
становки» нічого було потикатися в театри. Щоправда, кілька 
наївних ентузіастів, серед яких був і я, намагалися зацікавити 
«колосальною п'єсою» знайомих театральних практиків, але 
далі потрясіння повітря захопленими панегіриками справа не 
рушила. Якби ж то «Святополк» викликав скандальний роз-
голос, ну, хоча б якась розгромна стаття у пресі з'явилася, чи 
хтось із найманих церберів гавкнув... Повне ігнорування по-
яви «молодого перспективного» укупі з дивовижною п'єсою. 
І, мабуть, оце тотальне мовчання офіціозу в поєднанні з заля-
каною пасивністю колег-інтелектуалів (на той час Олена була 
молодшим редактором видавництва «Українська радянська 
енциклопедія») раз і назавжди відбили б у наївної дівчини 
бажання писати для театру, якби не втручання загадкової і, 
ризикну твердити, містичної сили. Бо хто б це ні з того, ні з 
сього, через якихось два роки після тарапат зі «Святополком» 
сотворив п'єсу, яка за своєю оригінальністю і потужними ху-
дожніми засобами не має аналогів у сучасній українській дра-
матургії? Не інакше як втрутилася Вища Сила і нашептала 
Олені дивовижну історію з багатьма реальними й казковими 
персонажами, винятково професійними діалогами, в унікаль-
ному для вітчизняного мистецтва стилі «театр у театрі», і, що 
найголовніше, – з почуттям фанатичної відрази до будь-яких 
форм насильства. А що молоду авторку не залякали заборо-
ни і погрози імперського карального апарату, то назвала вона 
свою другу п'єсу зовсім уже зухвало: «Дивна і повчальна істо-
рія Каспара Гаузера, що була зіграна трупою італійських акто-
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рів у славному місті Нюренберзі напередодні Різдва христо-
вого 1836 року». Написалася воістину дивовижна п'єса, з небу-
валою авторською відвагою. Написалася – і пропала! Щезла. 
Рукопис, чернетки – мов крізь землю провалилися. Мабуть, 
чимось прогнівила Олена всевладну Вищу Силу... Не прига-
дую, сам я читав тоді цю класну п'єсу чи був на читці, яку всти-
гла влаштувати авторка, але факт залишається фактом: запала 
мені ця річ так глибоко в душу, що розповідав про неї всім – і 
режисерам, і драматургам, а найголовніше, час від часу турбу-
вав Оленку: «Знайшла «Гаузера?» Не знаходила. І мабуть, з до-
сади чи й на зло підступній долі писала нові п'єси: «Насреддін 
в Бахчисараї» (1981), «Ковчег» (1986, реакція на Чорнобиль), 
«Щодо можливості кінця світу в одній окремо взятій країні» 
(1987), «Плоть поезії» (1988), «Український вертеп» (1991), 
«Двоє обабіч «Мерседеса» (2006), «Інтермецо» (2008). А ще за 
той час (так і хочеться написати «між ділом») народила Оленка 
двох синів – Петра (1978) і Павла (1981) і написала об'ємний 
роман-фентезі «Книга світанку» (2000–2005). 

Незважаючи на всі – не вельми потужні! – спроби авто-
ра названих творів пробитися на сцену професійних театрів 
України, попри всі намагання друзів та активістів «Гільдії дра-
матургів України» протаранити стіну, якою оточило себе від 
сучасної драматургії наше театральне мистецтво, на жаль, нічо-
го не вдалося зробити. Натомість кілька самостійних творчих 
об'єднань таки порадували Олену довгожданими прем'єрами. 
Це передусім постановка п'єси «Щодо можливості кінця світу 
в одній окремо взятій країні», здійснена в театрі-студії «До-
бродій», яку очолював народний артист України Валерій Не-
ведров. На головну роль режисер-постановник В. Неведров за-
просив народну артистку України Тамару Яценко. Ох і весела 
ж була вистава про трагічний абсурд нашого життя за радян-
ських часів, коли катастрофічно не вистачало ковбаси, народ 
спивався і деградував, але театри ставили сучасні п'єси, і серед 
державних мужів були люди, які чи то від страху перед всемо-
гутнім політбюро, чи просто від залишків людської порядності 



Ярослав Верещак, Володимир Сердюк

174

піклувалися про завтрашній день театру, комусь допомагали, 
когось забороняли – одне слово, щось та робили... Другою, не 
менш веселою подією, стала постановка «Дивної і повчальної 
історії» в Експериментальному театрі Гільдії драматургів (ре-
жисер-постановник – Наталія Баранець). Головний парадокс 
і воістину чорний гумор цієї мистецької акції полягали в тому, 
що через відсутність коштів на оренду найскромнішого теа-
трального приміщення вистава була нашвидкуруч показана аж 
один раз у тому самому театрі-студії «Бенефіс» на хрещатику, 
який столична держадміністрація невдовзі продала не то під 
комерційні офіси, не то під казино. За законами чорного гумо-
ру авторку п'єси вчасно не повідомили, і на унікальну прем'єру 
свого «Каспара...» вона так і не потрапила... А через якийсь час 
по тому, при переїзді на нову квартиру, серед старих дитячих 
іграшок знайшла Оленка «Дивну і повчальну історію...» і на- 
друкувала її у збірці з красномовною назвою «У чеканні теат- 
ру» (К. : Смолоскип, 1998). «Чекання» це продовжується ось 
уже одинадцять років, і, судячи з усього, просвітку на вітчиз-
няному театральному небосхилі... Втім, не будемо аж такими 
запеклими песимістами. Ще кілька місяців тому ніхто й поду-
мати не міг, що керівництво Національного театрального цен-
тру ім. Леся Курбаса за допомогою скромної фінансової під-
тримки автора ризикне видати збірку п'єс Олени Клименко...»

Сердюк. «Не будемо аж такими запеклими песимістами». 
Не минуло й двох років, як були написані ці слова... 

Верещак. Переді мною всі її вісім п'єс, перечитую одну за 
другою – намагаюся виловити можливі друкарські помилки. 
Марно. Захоплююся, наче вперше читаю ці несхожі за автор-
ським стилем твори. Завершуючи вступне слово до збірки, на-
магаюся зрозуміти велику загадку Оленчиного таланту. 

«Святополк». Як могла недосвідчена юна дівчина, необізна-
на з таємницями театральної справи, створити потужне енер-
гетичне видиво, густо населене історичними персонажами, з 
крутим «тогочасним» гумором, повноцінними характерами, 
напруженим сюжетом – і несамовитою, лютою боротьбою 
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за владу, не позбавленою чітких (вельми сьогоденних!) асоці-
ацій?

«Дивна і повчальна історія...» Телефоную Оленці, питаю: 
«Звідки? Яким чином набрела на таку складну і таку вічно ак-
туальну композиційну побудову? хто допомагав? хто був по-
радником і критиком?» Відповідає: «Жодних порадників, жод-
них критиків. Просто начиталася Гофмана». Просто... Ну так, 
все талановите – просте.

«Насреддін...» Блискучі діалоги, відточені характери, за-
кручений сюжет і знову ж таки – неповторний, «несреддінів-
ський» гумор. «Та це я так, балувалася, коли Павла виношува-
ла». Дай нам, Боже, всім так «балуватися»!

«Щодо можливості...» Не втримався, зібрав кількох «пер-
спективних молодих» і, не називаючи прізвища автора, про-
читав цю «Українську п'єсу радянською мовою». Враження 
неймовірне: «хто автор? Коли написано? Чому досі не постав-
лена? Це справжній шедевр театру абсурду!» І несподівана 
просьба: «Будь ласка, ще раз те місце про Ісуса, тобто про того 
безмовного загадкового Іса». Читаю ще раз, і, мабуть, проци-
тую тут – без коментарів: «...Згори, по невидимих східцях, по-
волі сходить чоловік середніх років – Іса. Неголений, у спід-
ній сорочці, радянських джинсах, на плечі накинута куфайка. 
На голові – терновий вінок. Дивиться на хазяйку, наливає з 
пустої пляшки на столі, нахильці випиває. хоче щось сказати, 
але тільки махнув рукою. І мерзлякувато зіщулившись, човгає 
до себе нагору. А пляшка залишилася майже повною...»

«Плоть поезії» (за книгою спогадів «Третя рота» В. Сосю-
ри). Написана як моноп'єса, але, гадаю, матеріалу вистачить на 
повнометражну багатолюдну виставу. Навдивовижу актуаль-
на річ, в якій невідомо чого більше – комічного чи трагічного.

«Український вертеп». Каюся, не зрозумів я тоді, в 1991 
році, цього Оленчиного твору. Видався він мені занадто га-
ласливим, написаним ніби для якоїсь молодіжної тусовки чи 
скандального телешоу. І лишень зараз, коли слова «тусовка» і 
«телешоу» збагатили нас новими уявленнями про специфічну 
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молодіжну культуру і модні «прибамбаси», стала зрозумілою 
пророча сутність «Вертепу». Не рік і не два – цілих вісімнад-
цять літ довелося чекати Олені Клименко, поки її колеги-про-
фесіонали втямлять, що до чого. А скільки ж доведеться чекати 
появи талановитого, національно заанґажованого режисера, 
який втілить цю «Сучасну містерію» на сцені? 

«Двоє обабіч «Мерседеса»». Як завжди в Олени – непов- 
торна, оригінальна річ, несхожа на всі інші її п'єси. Б'юсь об 
заклад, якби послати цей твір під псевдонімом на якийсь кон-
курс молодих драматургів, а в журі були б виключно колеги 
Клименко, які добре знають весь її творчий доробок, – ніхто 
б не відгадав, кому належить ця правдива і така сучасна п'єса. 
Ну, гаразд, хай би автора не вгадали. Але про те, що цю наївну 
і таку чисту «Історію кохання» розповіла мати двох дорослих 
синів, точно ніхто б не подумав. 

«Intermezzo» Антракт у боротьбі за виживання на 4 дні. Ці-
каво, коли ж вона, ця Олена Клименко почне повторюватися? 
Вісім п'єс – вісім різних стильових і сюжетних моделей, непов- 
торні персонажі, оригінальний гумор. Олена почала працю-
вати над цією п'єсою вже тоді, коли всі наші державні інсти-
туції так чи інак готувалися до відзначення страшної дати –  
голодомору 1932–33 років. Розповіла про свою нову роботу. 
Кажу їй: »Негайно! Негайно подавай цю п'єсу до Мінкультури, 
в усі київські театри, а може, й навіть до самого Театру Франка 
неси. Надзвичайно ж потрібна річ!»» «Та ні, – відповіла з де-
лікатною посмішкою, – я зачекаю, поки ВОНИ ВСІ відсвятку-
ють «дату». Ну й перечекала. І оскільки мені відомо, жодному 
театрові не пропонувала. Чому? Не вірить у творчий потенціал 
наших мистців?..

Якби вас, та з такими п'єсами, як в Олени Клименко, понад 
тридцять п'ять років презирливо ігнорували яко провідні, тако 
і початкуючі мистці, якби держава з усім її громіздким чинов-
ницьким апаратом, незважаючи на зміну правлячих партій 
і кланів, раз і назавжди повернулася до вас тильним боком, 
а всілякі найманці і вельми принципові (і теж не безоплатні) 
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критики галасували на кожному кроці про повну і безсумнівну 
відсутність сучасної української драматургії, – у який такий 
потенціал ви повірили б? Га? 

Прочитайте хоча б кілька з цих неповторних п'єс і повірте, –  
ні, раз і назавжди переконайтеся! – що Господь Бог таки со-
творив нас за образом і подобою Своєю». 

Сердюк. Серйозні слова про серйозного автора... А мені 
чомусь хочеться процитувати статтю, яку ми колись разом із 
Вами писали і так ніде й не надрукували – про конкурс під ба-
гатозначною назвою «Віримо!» – на кращу п'єсу серед учнів-
ської та студентської молоді.

Верещак. Тринадцять років тому...
Сердюк. «Настали часи, коли зело досвідчені театральні 

зубри, які вже генетично привчені до соцзамовлень, – себто 
догоджати хлібодавцям, зневажати «дурну публіку» і вважати 
себе розумнішими, чи то пак, хитрішими за всіх, – почасти 
вдаються до класики, а здебільшого до зарубіжної бульвар-
ної драматургії – французької, іспанської, італійської, маль-
тійської, гвінейської... І незважаючи на всі немічні намагання 
певних громадських організацій звернути увагу на сучасний 
драматургічний процес і на ті твори, які з'являються, – бо ж 
маємо їх уже до дідька! – згубну інерцію подолати не вдаєть-
ся: в театрах практично сучасна п'єса не йде. 

На тлі такої непривабливої театральної дійсності аж ніяк не 
можна було собі уявити, що сьогодні молоді люди, школярі й 
студенти, володарі шикарних плеєрів, гітар, джинси, жувачок 
і таких потрясних телешоу стали б захоплюватися творенням 
п'єс для театру. Від імені середульшого й трошки старшого по-
коління драмописьців рішуче заявляємо: ніщо не давало при-
воду для оптимістичних сподівань, ніщо не дозволяло думати, 
що сучасна молодь, яка дуже точно відчуває свій прагматич-
ний час, може бути настільки непрактичною, настільки літати 
у хмарах – одне слово, до того бути відірваною від реальної 
дійсності, аби свій дорогоцінний час витрачати на «чорті-шо», 
себто на творення нікому не потрібних п'єс. Аргументуємо 
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свої песимістичні яснобачення елементарною логікою нашої 
реальності: не може сучасна молодь, яка активно стикається 
з проявами нового суспільства, котрому ще й назви не приду-
мано – чи то «капіталізм» чи «звірячий капіталізм», – з усіма 
отими лотками й базарами, модними спокусами й товарами, з 
гарячковими пошуками, де б його щось заробити, – не може 
ця молодь займатися чимось таким ненадійним і несерйозним, 
як написання п'єс. Коли ми твердимо, що молодь захоплюєть-
ся сьогодні іноземними мовами, що всі поголовно заповнюють 
анкети, аби поїхати кудись на роботу, то це твердження базу-
ється на постійних чергах біля посольств у Києві; і ми розумі-
ємо: процес пішов, він має цілком реальне матеріальне вира-
ження. Але п'єси писати?!

Може, саме від того, що неможливо собі уявити сучасну 
молоду людину у ролі драматурга, й виник у Гільдії драматур-
гів України задум провести несподіваний Всеукраїнський кон-
курс «Віримо!» серед учнівської та студентської молоді на кра-
щий драматургічний твір. А той запал, з яким підтримали цю 
ідею в Національному центрі естетичного виховання школярів 
і юнацтва Міністерства освіти України (цікаво, чи існує він за-
раз? – В.С.) дозволив не лише подолати всі бар'єри, а й залучи-
ти до справи два міністерства – освіти й культури і мистецтва, 
Київську дитячу Академію мистецтв і журнал «Art-line». Що-
правда, проводився конкурс так швидко й оперативно (з лис-
топада 97 по лютий 98 року), що жодне з названих міністерств 
не встигло виділити хоч би якісь мінімальні кошти на призи 
для переможців чи там, скажімо, на заключний фуршет... Ма-
буть, спрацював поширений стереотип мислення: все одно з 
цього діла нічого не вийде, позаяк сучасної драматургії в усіх її 
вікових категоріях немає і бути не може...

Можливо, якби було більше часу на підготовку, ми отри-
мали б більше п'єс і сценаріїв. Однак з великим задоволенням 
хочеться відзначити, що за такий короткий період підготовки, 
організації, написання робіт, їхнього передруку ми все одно 
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отримали понад 50 творів! Солідна кількість як для самого 
конкурсу, так і для всіх вітчизняних песимістів.

Отже: Гран-прі – Валерій Гаєвський «За що буваємо по-
карані» з міста Нетішина, міста атомщиків хмельницької АЕС.

Диплом »Особлива відзнака журі»: «Подруги» Наталя По-
номаренко (м. Васильків), «Тортандія» Юлія Бережко (хер-
сонська обл.).

Диплом 1-го ступеня: «Вогняна квітка» христина Дуда (Іва-
но-Франківська обл.).

Диплом 2-го ступеня: «Булава як хрест» Ольга Онуфрійчук 
(м. Нетішин). 

Диплом 3-го ступеня: «Похорон» Сергій Воробйов (м. хер-
сон).

А найкращу, як на нашу думку, п'єсу журі, на жаль, не 
змогло ніяк відзначити, бо прийшла вона занадто пізно.  
Це «Кам'яний птах» Ольги Зоренко з м. Димитрова Донецької 
обл. Натомість Гільдія драматургів підтримала юну автор- 
ку своїм дипломом: «За художню довершеність форми й зміс-
ту» – погодьтеся, далеко не кожен драматургічний дебют «на-
ривається» на подібні аванси...

Кілька аналітичних зауважень. Передусім: процес тво-
рення п'єс наймолодшими аматорами цієї справи (драматур-
гами їх ще рано називати) аж ніякою мірою не залежить від 
об'єктивного театрального процесу. Тобто від того, що україн-
ський театр не працює з сучасними авторами, молоді українці 
не перестають писати п'єси. Позаяк ця думка схожа на важли-
ве наукове відкриття, то варто, мабуть, вдатися до відповідного 
формулювання: тенденція творення драматургічних моделей 
серед школярів та студентства свідчить про незалежність 
цього явища від об'єктивного процесу розпаду й відмирання 
нежиттєвих театральних структур України».

Верещак. Пригадую, тоді, тринадцять років тому, написала-
ся несподівана фінальна фраза про контактерів. Зараз Ви її не 
озвучили. Мабуть, від скромності – щоб ніхто не звинуватив 
нас у космічній саморекламі. 
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Сердюк. Прошу: «Так було завжди. В усі часи поява само-
бутнього драматурга, на нашу думку, була нічим іншим, як 
появою контактера, який виходив на інформативну космічну 
хвилю й отримував певну інформацію саме у вигляді драматур-
гічного твору. Попри всі суспільні тарапати, революції, війни, 
міжпартійні божевілля, контакт цей ніколи не переривався, 
тому що ніколи не зникали й не зникнуть ці загадкові люди –  
космічні контактери».


