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Павел Пассіні
режисер (Люблін)

Діти снів
Про потребу мріяти в українському театрі

Кілька років тому в театрі «NeTTheatre» разом із лодзькою 
Фабрикою мистецтв і Театральним товариством «ХОРЕЯ/ 
CHOREA » ми проводили захід із дещо провокаційною на-
звою «Патріотичні маневри». Події відбувались у Лодзі раз на 
місяць, у неділю, саме о півдні, тобто тоді, коли ходять на сі-
мейні прогулянки, або на вибори, або просто без поспіху про-
ходжуються розледачілим містом о магічній порі, званій також 
«після костелу, перед обідом». Це один із небагатьох моментів 
у житті метрополії, коли розмови, сміх, перегукування й кри- 
ки – усілякі людські відголоси – на кілька годин встановлю-
ють над вулицями своє панування. Від стін кам'яниць відби-
ваються й перемішуються між собою фрагменти служби, гра 
духових оркестрів; із прочинених дверей кнайп, що важко ди-
хають після суботньої ночі, просочуються розмаїті, прийнятні 
лише з похмілля, звуки. А десь на фоні цих звуків сумовито ви-
ють забуті автосигналізації.

Раз на місяць патріотичні маневранти, які спонтанно долу-
чалися до гротескної процесії, що дрейфувала містом, докидали 
своїх п'ять копійок до цієї недільної сюїти. Кульмінаційним же 
моментом кожної акції було спільне викрикування фрагментів 
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національного доробку – чи то монологу Кордіана на вершині 
Монблан1, який саме ніби мав спасти звідти на Пьотрковську2, 
чи «До громадянина Джона Брауна», чи «Моєї пісні» Норвіда, 
співаної на взірець ґоспелу на борту трансатлантичного судна, 
що плаває по одному з міських ставків, у супроводі байкерів, 
які в той час стояли на березі, чи врешті-решт просвистаного й 
протанцьованого у Пасажі Рубінштейна «Революційного етю-
ду» Шопена, згідно з ідеєю «фортепіани на лафети – гармати 
до концертних залів». Словом: повне божевілля, але – так ми 
принаймні старалися – заради правильної мети. 

Дуже ймовірно, що до теми «Маневрів» я ще повертати-
мусь у чергових співпрацях із найближчими східними сусіда-
ми (менш імовірним видається, хоча все ж є така можливість, 
повернення самої акції на вулиці Лодзі) – сьогодні ж я хотів 
згадати тільки одну подію, а саме акцію, що відбувалася 4 трав-
ня й називалася «Поділися свободою – конституція для Тибе-
ту!» Чи свободою можна поділитися?

На людей, які, прогулюючись, рухалися біло-червоним від 
прапорів бульваром, чекав величезний білий сувій, як вияви-
лося за мить, – багатометрова скатертина. Маневранти й пе-
рехожі, скупчені навколо майже безкінечного столу, допису-
вали на ній власні вигадані пункти до конституції неіснуючої 
держави, про яку ми в Європі час від часу згадуємо, і яка вже 
давно пам'ятає про нас, ділиться безцінними знаннями й прак-
тиками, випрацюваними потягом тисячі років у таємниці мо-
настирського усамітнення. Протягом кількох годин, руками й 
голосами дорослих і дітей «свободу» відміняли у всіх відмінках 
і формах, креслили, малювали, і навіть танцювали, що, звичай-
но ж, супроводжувалося недільними, гарячими – часом аж за-
надто – дискусіями. Поступово з цієї метушні проступав об-
раз сильної й приязної водночас, різноманітної, але із власною 
ідентичністю й яскравим характером, ідеальної держави.

1 Монолог із драми Юліуша Словацького «Кордіан» (1834 р.). – 
Тут і далі примітки перекладача.

2 Центральна вулиця Лодзі.
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Можливо, це був сон на яву, можливо – як і було задума-
но – таким чином ми творили простір, де він міг би збутися. 
Визначальним однак є те, що 4 травня, яке закривало серію па-
тріотичних святкувань3, забарвлених різноманітними парада-
ми, стало для нас відкриттям нашої власної, безтурботної, але 
завдяки цьому відчутної, неначе на дотик, свободи. Травестій-
ний слоган фантастичної акції «Поділися обідом», кредо нашо-
го заходу, мало на меті розбудити властиву як-не-як полякам 
чутливість, що змушує ставати на бік слабшого, такого, що на-
магається зіп'ястися на ноги, суспільства, змушує протистави-
ти себе імперіалістичній «урівнялівці» й гегемонії, що вальцює 
уярмлену культуру. Мені здається, що, принаймні якщо йдеть-
ся про учасників лодзьких маневрів, цієї мети було досягнуто.

Я пишу про це все дорогою до Кракова, у якому розпочи-
нається зустріч EEPAP, тобто Східноєвропейської платформи 
перформативних мистецтв, що згуртовує митців із Вірменії, 
Грузії, Азербайджану, Молдови, України, Білорусі, Косова, 
Сербії, Хорватії, Боснії й Герцеговини, Словенії, Македонії, 
Угорщини, Румунії, Болгарії, Словаччини, Чехії й Польщі. Із 
діяльністю цього об'єднання митців і менеджерів культури я 
пов'язую величезні надії, зрештою, не лише я, а й багато моїх 
східних друзів, а серед них і група надзвичайних режисерів із 
України, з якими разом із Наталією Корчаковською ми мали 
можливість проводити майстер-класи, що кілька тижнів тому 
відбулися в Києві. Для всіх – викладачів і учасників – було 
досить очевидним, що польський театр може багато запропо-
нувати, що в певному сенсі ми попереду, що вже знаємо – як 
пише засновниця EEPAP Марта Кайль у «Антиманіфесті»4 – 
що у Східній Європі найцікавіші події народжуються поза дер-
жавними театрами, що у свою чергу спричиняє більшу їхню 
різноманітність, а передовсім – справжню незалежність. Ми 
пізнали це на практиці, на власній шкірі, і цим ми готові ді-

3 3 травня поляки святкують свято своєї конституції 1791 року.
4 Від ред.: Див. текст арт-куратора М. Кайль, що розміщений пе-

ред цією статтею.
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литися. З іншого ж боку, після виступів у Києві люблінських 
театрів, яких приймали надзвичайно тепло, після заповнених 
залів майстер-класів, після багатогодинних дискусій, що су-
проводжували презентації після майстер-класів, можна було 
де-не-де почути про «Польську окупацію». А цього, власне, ми  
прагнемо менш за все.

Попереду в нас кілька насичених місяців, важливих зустрі-
чей і безкінечних розмов. І те саме запитання: чи можна поді-
литися свободою? Мабуть, це не так просто, але ми принаймні 
спробуємо – у цьому я переконаний – створити для неї про-
стір.

На закінчення київських майстер-класів я запропонував 
учасникам таку вправу. Перед початком кожного заняття ми 
виконували буддійську практику, яку не буду тут детально пе-
реповідати, але яка називається «П'ять Сердитих Складів». Її 
суть – у значній мірі – це проспівування й – пов'язані з цим 
звільнення й передача енергії, що відбувається за п'ять кроків 
або на п'яти рівнях. У зв'язку з цим досвідом я попросив укра-
їнських і російських режисерів у п'яти пунктах описати театр 
мрії. Такий, який би найкраще нам підходив; такий, який нам 
мріється. Ми пообіцяли собі повернутися до цих записів за де-
сять років, щоб побачити – де ми були й де є тепер. Найваж-
ливіше ж, це бути спроможним визначати навіть дуже віддале-
ні цілі – аби бути свідомими й не втрачати сміливості. Отже, 
окрім нових знайомств і обміну «ноу-хау», може, це також 
одна із цілей нашої зустрічі? Аби б так.

Переклад Олени Шеремет


