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Матвейчук Мар’яна

шеВченко. Втома 
(вистава «танцлабораторіум»)

У лютому 1914 року Михайль Семенко в знак 
протесту проти канонізації Шевченка спалив свій 
кобзар [4]. 27 лютого 2014 року Національна екс-
пертна комісія з питань захисту суспільної моралі з 
нагоди святкування в Україні та світі 200-річчя від 
дня народження Тараса Шевченка вирішила «взяти 
до відома, що Тарас Шевченко – національний сим-
вол та моральний авторитет Українського народу, 
а його творчість – духовна спадщина і національна 
святиня України» [2].

У відповідь на таке «рішення» хочеться знову і 
знову перечитувати Семенка: «Ти підносиш мені 
засмальцьованого «Кобзаря» й кажеш: ось моє 
мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно... Ти 
підносиш мені заяложені мистецькі «ідеї», й мене 
канудить. Чоловіче. Мистецтво є щось таке, що тобі 
й не снилось. Я хочу тобі сказати, що де є культ, 
там немає мистецтва. А передовсім воно не боїться 
нападів. Навпаки. В нападах воно гартується. А 
ти вхопивсь за свого «Кобзаря», від якого тхне 
дьогтем і салом, і думаєш його захистить твоя по-
шана. Пошана твоя його вбила. Й немає йому 
воскресіння». [3]

Сьогодні Тарас Шевченко – привласнений за-
іржавілими і вихолощеними дискурсами державних 
установ, шкільних програм, міських пам’ятників, шев- 
ченківських свят і конференцій. «Віддайте нам 
Шевченка» – хочеться знову крикнути, як колись 
кричав Семенко сто років тому. Шевченко тут, 
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Шевченко – там, Шевченко – всюди. В голові, в 
кімнаті, на вулиці. Повсякчасна присутність вихо-
лощує, знецінює, робить його тінню від самого себе. 
Як знову зробити Шевченка сучасником? І, зреш-
тою, для чого?

Джорджо Агамбен в есе «Що є сучасним?» 
стверджує, що «спосіб доступу до теперішнього з 
мотивів необхідності набуває форми археології, 
яка, зрештою, не кидається назусп’ять до відда-
леного минулого, а повертається до тієї частини 
теперішнього, яку ми абсолютно не здатні прожити. 
Непрожите безперестанку заволікається своїми по-
чатками, але ніколи не може їх досягнути» [1, 56].
Доки бездумно вішатимемо Шевченка на стінах, 
доти не будемо здатні проживати і переживати все, 
що він сказав і написав.

Вистава «Шевченко. Втома» перформанс-гру-
пи «Танцлабораторіум» створювалася в дні, коли 
сітілайти з портретом Шевченка, розвішані владою 
на честь святкування двохсотліття з дня народ-
ження, слугували щитами від пострілів снайпера і 
будівельним матеріалом для барикад. Думати над 
виставою в такий час – дивне, а то й запізніле за-
няття. Мистецтво не було здатним в Україні не 
те, щоб стати політичною подією, воно не було 
навіть здатним відгукуватися на політичні події, 
провокуючи складніше сприйняття світу, вибуха-
ми та дискусіями на хворобливі теми страхуючи 
реальність. Непрожиті трагедії повертаються реаль-
ною кров’ю. 

Експерти з творчості Шевченка сказали, що у 
виставі насправді немає самого Шевченка – не 
звучить його музика, не доносяться смисли віршів. 
Три поезії, над якими працювали учасники виста-
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ви, – розібрані на слова, на короткі викрики. Повний 
текст – тільки на папері і в голові глядача. 

Але і в Україні, попри безліч офіційних заходів і 
бюрократичних шанувань, нема місця Шевченкові. І 
можливо, колектив авторів зумисне не створив для 
нас можливості насолодитися Шевченком. Інтенція 
цього колективу складніша і суворіша – спровоку-
вати наш інтерес до своєї культури, хай навіть об-
уренням щодо того, як з нею поводяться. Якщо це 
обурення не народжується від побаченого і почуто-
го на вулиці, то, може, – останній шанс – що вона 
виникне в театрі, якому тим самим повертають роль 
агори.

Подеколи мовчання – найкращий спосіб почу-
ти слово в собі. Часом відмова від наміру ставить 
питання: «який, власне, намір?» Мовчання незруч-
не. Мовчати ніяково. Ніяковіти – це бути ніяк, по-
чуватися ніяково. Ніяк. Чи не є найскладнішим за-
вданням – нічого не робити з Шевченком? А дати 
йому слово, створити простір для того, щоб говорив 
він, щоб ми говорили з ним, щоб він говорив нами. 
Ніяковіти завжди незручно. І ми боремося з цим 
ніяковінням. 

Актори в театрі часто кричать, намагаю-
чись виразити якусь емоцію чи стан. Найчастіше 
їхній крик – від відчаю і незнання – як мати спра-
ву з тим, про що говориш? Крик приховує страх і 
немічність. Учасники вистави «Шевченко. Втома» 
кричать про те, що мистецтво наразі не має шансів.
Задивляючись на красу, забуваємо, що спостерігали 
криваву бійню.

Вистава «Шевченко. Втома» заснована на тавто-
логії і парадоксі. Повторюючи сказане і поєднуючи 
непоєднуване, автори звільняють простір для дум-
ки. Коли актор каже «я», то це всього лише означає, 
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що він каже «я», навіть якщо це початок чийогось 
відомого вірша. Але, що означає сказати «я»? І ким 
є цей «я»? Той, хто просто зараз вказує на себе, чи, 
може, то хтось інший? 

Тавтологія і парадокс повертають речі у світ. 
Ріжучи «Кобзар» чи обсохлу палицю з дерева, ак-
тор надає заяложеному в пафосних цитуваннях 
слову «різав» реального референта. Слово звучить 
і значить. Слово є. «Райочок» разом із заквітчаною 
вінком оголеною дівчиною, «три» як три зелені 
листочки з дерева, набувають плоті, реальності, 
втілюються. І таке іронічне втілення є наразі важ-
ливим методом боротьби з повсякчасною імітацією 
зацікавленості Шевченком.

Біля входу глядачам роздають аркуші з повним 
текстами трьох віршів та паперові маски Шевченка. 
На листівках написано, що маску можна надяг-
нути, якщо стане нудно. Тим часом із темряви під 
колихання метронома на глядачів повільно насу-
ваються три чорних пальта з такими ж самими ма-
сками на головах, вигинаючись і линучи додолу. 
Накричавшись і накаламбурившись, чорні істоти 
сідають на диван – і темрява поглинає три прима-
ри: «адже сучасник – той, хто сприймає морок сво-
го часу як те, що безпосередньо має до нього сто-
сунок, те, що не припиняє запитувати його, те, що 
більше, ніж будь-яке світло звернене прямо і винят-
ководо нього. Сучасник – це той, хто безпосереднім 
поглядом сприймає сяєво темряви, що виходить зі 
свого часу» [1, 51].

Лики Шевченка під час вистави зустрічають одне 
одного, дивляться одне на одного, кепкують. А чи 
бачать, що всі вони лиш тіні від платонової печери, 
що вони – лиш старий недієвий міф, котрий обріс 
мохом байдужості? Безумовно, нам потрібно пере-
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читувати Шевченка – як і кожне покоління відчуває 
потребу осмислити свою історію. Але яким має бути 
це перечитування? Можливо, не таким, що даватиме 
нам нові факти про «Шевченка і театр», «Шевченка 
і філософію», «Шевченка і художню культуру», а 
таким, що спонукатиме нас формувати нові погля-
ди не на Шевченка, а з Шевченком. Сучасниками 
Шевченка зможемо стати, якщо підемо назад, у 
непережите і непередумане. Якщо Шевченко став 
іконою, то ми маємо стати іконоборцями.

лІтеРатуРа

 1. Агамбен, Джорджо. Что современно? – К.: Дух і 
літера, 2012. – 78 с. 

 2. Національна експертна комісія з питань суспільної 
моралі. Офіційний сайт. – [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: //http://www.moral.gov.ua/

 3. Семенко, Михайль. Я палю свій «Кобзар». – 
[Електронний ресурс]. – // http://liva.com.ua/semenko-
kobzar.html

 4. Якимчук, Любов. Михайль Семенко. Від футуризму 
до тероризму // Літакцент. – [Електронний ресурс]. – 
// http://litakcent.com/2012/12/27/myhajl-semenko-vid-
futuryzmu-do-teroryzmu/ 



196

 
 
 

майстеР-клас



197

Драч Олег

  

на шлЯху до ІгРоВого театРу 
нульоВа точка Як спосІб  

тВоРеннЯ гРи
(практика)

Метод креативної структурованої імпровізації 
має в собі особливий погляд на процес творення, 
а саме ‒ свідому взаємодію з інформаційними по-
лями Всесвіту (сюди можна зарахувати і ноосферу 
Землі, і генетичну пам’ять фізичного тіла Людини, 
прапам’ять Душі та зв’язок з віщими сутностями 
Всесвіту).

Метод розглядає творчість як дію і спостережен-
ня за дією з метою пізнання людської природи.

Не має значення, що саме мається на увазі під 
цим спостереженням: театральна репетиція, чи 
просто вправа, спрямована на розвиток акторської 
природи.

Пропоную зупинитися на вправі акторського 
існування у взаємодії двох партнерів.

Існує безліч трактувань поняття «театр ‒ це двоє.
Я адепт іншого гасла, і звучить воно досить про-

сто: театр, а також будь який процес творення ‒ це 
завжди троє.

Наш світ визначається дуальністю.
В контексті театру двоїна відома віддавна: 

тема, і контртема, актор, і персонаж, антагоніст і 
протагоніст, театр і текст, режисер і автор, трупа і 
глядач... і можна ще багато наводити прикладів.
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Зрештою, двоїна, як і бінарність, є основою 
людського життя у партнерській взаємодії і в 
протиставлені себе іншому чи іншим.

Але, ще є Третій, котрий спостерігає за всіма 
процесами, які творять актори.

Хто він?
Що він?
Можна відповісти просто – Дух.
Зазвичай кажуть, що Третій є тим, хто тримає 

разом Отця і Сина.
Трійця у свою чергу і є Богом.
Навіть, якщо ви абсолютно відкидаєте саме 

існування Бога, то й тоді, під час творення, саме 
ваша свідомість розототожнює себе з тим вашим 
Я, котре діє у партнерстві з іншим і спостерігає за 
собою і за всім, що ви робите. Так і з’являється ой 
Третій, і називайте його як хочете, але за ділами 
своїми побачите хто це є.

Якщо дія направлена на мудрість і гармонію кра-
си, то зрозуміло, що єднає нас перспектива розвитку.

Якщо ж ні, то нас єднає руйнація як справи, так і 
людської особистості.

Розгляньмо, про що тут йдеться, і тоді вам, 
шановні колеги, теж стане дещо більш зрозумілим 
не лише моє бачення суті справи, а й ваша природа 
творення.

отже, проста вправа:
 1. Станьте обличчям до однієї стіни. Позиція тіла – 

нейтральна. (нейтральна позиція тіла – це коли 
тіло нічого не виражає. Ноги на ширині ступні, 
руки вниз голова прямо поставлена обличчя роз-
слаблене.

 2. Поглядом виберіть якусь точку навпроти вас. 
Дихання вільне, м’язи розслаблені. Дивіться на 
обрану точку.
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 3. Тепер намагайтеся зупинити потік думок. Вперто 
відпускайте процес мислетворення. Не тисніть на 
себе самонавіюванням «я не думаю», а просто 
намагайтеся відступити від цього потоку мислет-
ворення і споглядати пустку,яка утворилася на 
місці вашого мисленнєвого процесу. Якщо думки 
з’являються знову – не переймайтеся, а спокійно 
відпускайте себе. Згодом ви побачите, що спо-
чатку відчуватимете в собі тишу протягом миті, 
потім – протягом секунди, а згодом – і більше.
Продовжуючи цю вправу, ви побачите, що 

часу не існує. І тиша, що утворилася у вашому 
внутрішньому просторі, насправді є спокоєм. Ви з 
задоволенням відчуєте, яка велич відкривається 
вам, як багато сили у вас з’являється, які перспек-
тиви забринять у всьому, що відбуватиметься у на-
вколишньому середовищі (шуми, звуки, об’єкти, 
візуальні деталі все, що впало в око). Цей спокій 
тиші відкриває нам сокровенне – розототожнення 
нашого «Я»з внутрішнім і зовнішнім процесами. 

Наше «Я» знаходить себе у нових, досі невідо-
мих нам координатах, з яких нам стає видно і чути 
набагато більше. Тут відразу виникає багато пи-
тань (наприклад: «що таке розототожнене «Я»»? 
Як я розумію, це і є наше справжнє «Я». Те свідоме 
і чутливе, котре здатне бачити світ, чути його зву-
ки і розуміти його змісти, а ще – чути всі свої дум-
ки, керувати ними (коли вони справді потрібні). 
І, що найголовніше, це «Я» здатне бачити все те, 
що відбувається у матеріальному світі, тобто ТУТ 
І ЗАРАЗ, а також бачити і відчувати все те, що 
відбувається у внутрішньому просторі, у світі ідей 
та образів. 

Отже, ми маємо нагоду спостерігати дуже цікаву 
картину. Ми маємо три точки. Перша – це точка ну-
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льова, що перебуває там, звідки ми спостерігаємо. 
Друга – точка дійсного, тобто те все, що діється у 
реальному світі. Третя – внутрішній змістовний об-
раз, що віддзеркалюється від дійсного. 

для точнішого розуміння цих координат ми 
маємо виконати такі дії:
 1. Ходіть у довільному напрямку. Звертаю увагу 

на те, що крокування має бути вільним від будь-
якого змісту. 

 2. Тепер зусиллям волі змініть щось у цьому про-
стому крокуванні. Ваша хода набула особливої 
манери, якогось нюансу, якоїсь характерності. 
Правда? Утримуйте цю характерність ходи.

 3. А тепер слухайте і споглядайте в пошуках «Я».
 4. Намагайтеся спостерігати за собою «збоку». Це 

буде точка дійсного. Тримайте цю точку спосте-
реження. 

 5. Тепер зверніть увагу на те, що відбувається з 
вашим асоціативним мисленням унаслідок цієї 
осмисленої ходи.

 6. Спостерігайте за образним проявом змісту. 
Тримайте цю точку уваги. Намагайтеся утриму-
вати ці дві точки уваги: перша – «що я роблю» 
і друга – «хто я крізь призму того, що я роблю, 
бачу і відкриваю». 
Постає питання: де тоді «Я»? Відповідь: «Я» 

перебуває там, звідки ви все це бачите, чуєте, 
спостерігаєте і розумієте. Тобто в третій точці.

Ми маємо руки, які бачимо перед собою чи не 
щомиті, проте не усвідомлюємо. Тобто бачимо, але 
усвідомлюємо тільки у якісь особливі миттєвості, 
коли вони (руки) акцентуються.

Ви дивитеся і можете чути перспективу, що і як 
вчинити лівою і правою руками спільно у напрям-
ку чіткого змісту, котрий щойно вам відкрився. І ви 
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вчиняєте цю дію. Внутрішньо ви прозираєте в образ 
із метою прояснити для себе зміст, паралельно ру-
хаючи руками, а свідомість ваша спостерігає за усім 
цим зі сторони третьої точки. Ось вам і три точки. 
Ось вам і фундамент процесу творення.

Як це діє на прикладі взаємодії з партнером?
Дуже просто:
Станьте обличчям один до одного. Позиція тіла 

нейтральна. Дивіться на партнера вільно, ней-
трально.

Ви бачите те, що бачите. Бачите обличчя пар-
тнера очі ніс, брови, рот, шию, вуха, плечі, руки, 
ноги…

Що ви зауважуєте? А зауважуєте ми те, що цей 
партнер насправді не є тим, яким ви його знаєте. 

А ще ви зауважуєте, що все, що ви знаєте про 
цього партнера, є лише вашим уявленням про нього .

Ось так ми зауважуємо ці дві точки: партнер 
і його образ. Поставте собі питання, де в цей час 
перебуває ваше «я». Де це місце з якого «Я» все 
це бачить і відчуває? Звідки ви спостерігаєте? Ось! 
Саме це місце спостереження і є тією третьою точ-
кою. А якщо точніше, то це і є та нульова точка, про 
яку йдеться.

Постає питання: навіщо нам це все? Відповідь 
приходить не відразу. Відповідь є прерогативою 
процесу. Суть відповіді у тому, що це є проекцією 
триєдності процесу творення. 

При такому розумінні процесу творення, я чітко 
розумію свою відповідальність за творений мною і 
партнером процес. Я чую себе і партнера водночас. 
Я можу все це бачити і всім цим оперувати, бо моє 
«Я» стоїть осторонь всього цього і тримає все це в 
полі своєї уваги.

Навіщо так багато і так складно?
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Причина в тому, що, коли Я організовую ось цю 
триєдину природу творення, то оберігаю себе від 
власного егоїзму, різних страхів, упереджень, а го-
ловне штампів і кліше, тобто бездумного діяння. 
Тоді Я стаю живим, свідомим і органічним, а го-
ловне оригінальним у процесі існування всередині 
своєї ГРИ. Я здобуваю не просто свободу творен-
ня, а відкриваю для себе нове у всьому, що діється. 
Вистава народжується, а не виконується, і саме тоді 
актор стає живим, а його гра – свіжою і неповторною.

уЯВа І фантазІЯ 

осноВи обРазної ВзаємодІї  
та поВедІнки

лекція і практика 

Креатор відкриває для себе природу взаємодії з 
образом безпосередньо через уяву і фантазію. Що 
ж це за процес? І що насправді являє собою Уява? 

У «Вікіпедії» знаходимо такі визначення понят-
тя «уява»:

Уя́ва – конструктивне, хоча не обов’язково 
творче вживання попереднього чуттєвого досві-
ду, оживленого як образи у тому чи іншому досвіді 
на ідейному рівні, яке у своїй сукупності не є від-
творенням минулого пережиття, але новим фор-
муванням матеріалу, що походить з поперед-
нього досвіду: така побудова є або творчою, або 
наслідувальною:творчою – коли вона є саморозпо-
чатою і самосформованою, та наслідувальною – 
коли вона наслідує те,що вже започаткували і 
сформували інші (Джеймс Древер. Словник психо-
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логії – A Dictionary of Psychology by James Drever. 
Middlesex: Penguin Reference Books, 1952 – 1966).

Уява – уявлення за відсутності реального 
предмета, або необгрунтоване припущення, або 
діяльність, що породжує те чи інше уявлення чи 
припущення.

Уява – це психічний процес, який є надзвичай-
но важливим для розвитку творчості, творчого 
мислення. Г. Сельє говорить про уяву як одну з 
провідних характеристик твор чої особистості.

ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УЯВИ
Індивідуальні особливості кожної людини зумов-

люють відмінності в уяві. Чим багатший досвід 
людини, чим ширші інтереси і потреби, тим ба-
гатшою і різноманітнішою є її уява. Через це 
фантазія людини буває широкою і вузькою, бага-
тою і збідненою. Так, в уяві художника переважа-
ють образи кольорів і форм, а в уяві конструкто-
ра – зорові образи, що виражають геометричне 
відношення. Від емоційності конкретної людини 
залежить сила, динамічність і яскравість уяви. 
До створення нових образів людину спонукають 
різноманітні потреби, що постійно породжують 
діяльність. 

ВИДИ УЯВИ:
Активна (довільна) уява – послідовність фан-
тазій, викликаних за допомогою довільної кон-
центрації (К.Юнг).
Пасивна (мимовільна) уява – послідовність фан-
тазій, викликана мимовільними процесами психіки.
Продуктивна уява – в рамках цього виду уяви 
дійсність свідомо конструюється людиною, а не 
просто механічно копіюється чи відтворюється.
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Репродуктивна уява – при використанні цього 
виду уяви постає завдання відтворити реальність 
в тому вигляді, в якому вона справді існує.
Конкретна уява – уява, за реалізації якої здійс-
нюється оперування конкретними образами дій-
сності.
Абстрактна уява – уява, за реалізації якої здійс-
нюється оперування абстрактними образами.

ФОРМИ УЯВИ;
Аглютинація – поєднання неподнуваних у 
реальності якостей, властивостей або частин 
предметів, ця форма уяви використовувалася і 
використовується у створені казкових, міфічних 
героїв (наприклад, змій з трьома головами, пегас 
та ін).
Гіперболізація – перебільшення об’єкта та його 
частин.
Літота – переменшення об’єкта та його час- 
тин.
Схематизація – згладжування відмінностей між 
предметами та виявлення подібності між ними.
Загострення – підкреслення певних ознак 
об’єкта.
Типізація – виділення найсуттєвіших рис у межах 
однорідних явищ та їх втілення в конкретному 
або абстрактному образі.

ФУНКЦІЇ УЯВИ:
Перша полягає в тому, щоб демонструвати 

дійсність за допомогою образів і мати можливість 
користуватися ними, вирішуючи різні завдання. Ця 
функція уяви пов’язана з мисленням.

Друга функція уяви полягає в регулюванні 
емоційних станів. За допомогою уяви людина здат-
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на бодай частково задовольняти значну кількість 
своїх потреб. Ця життєво важлива функція осо-
бливо підкреслюється і розробляється психо-
аналітичним напрямом зарубіжної психологічної 
науки.

Третя функція уяви пов’язана з її участю в 
управлінні іншими психічними і фізіологічними про-
цесами, зокрема волею, увагою, пам’яттю, мо-
вою, переживаннями. За допомогою штучно ство-
рюваних образів людина може звертати увагу 
на потрібні події і процеси. За допомогою образів 
з’являється можливість керувати сприйняттям, 
спогадами, висловами і т.д.

Четверта функція уяви полягає у формуванні 
внутрішнього плану дій і здатності виконувати їх 
у думці, маніпулюючи образами.

П’ята функція уяви – планування і програму-
вання діяльності, складання визначених програм, 
оцінка їх правильності, процесу реалізації. 

ЩО ТАКЕ ФАНТАЗІЯ?
Фантазія (лат. Phantasia від грец. φαντασια – 
уява) – уява; створення нових образів на основі 
колись сприйнятого; мрія, продукт уяви; ситуація, 
що представляється індивідуалом або групою, не 
відповідна реальності, але висловлює їх бажання; 
примха, химера.
У музиці фантазія – це музична п’єса вільної 
форми .
Фантазія (від грец. «φαντασία» – «уява») – ситуа-
ція, яку уявляє індивід або група; яка не відповідна 
реальності, але висловлює їхнє бажання. Фанта-
зія – це імпровізація на вільну тему. Фантазу-
вати означає уявляти, вигадувати. Фантазія – 
це необхідний компонент творчої діяльності 



206

людини, яка виражається в побудові образу або 
наочної моделі її результатів в тих випадках, коли 
інформації про умови і засоби досягнення мети не-
достатньо. 
(кінець цитати)

Як бачимо, різниця між уявою і фантазією 
в тому, що уява має природу локатора, що ло-
вить змістоформи і проявляє їх на образотвор-
чому екрані свідомості Людини. Фантазія ж є дією 
трансформування,вчиненою з тим, що впіймала 
уява. В житті ми не замислюємося про цю різницю, 
тому для нас ці аспекти нашої природи зливаються 
в однорідному змісті. 

Коли взяти уяву і фантазію як два незалежні по-
няття, то ми можемо розрізнити їх функціональну 
природу і зауважити, що ці два чинники, ці дві 
складові природи особистості Людини є найближчи-
ми партнерами, котрі одвічно співпрацюють. Іншими 
словами – це основні інструменти нашої творчої на-
тури. У цій партнерській взаємодії, на наш погляд, 
полягає суть природи Креатора.

В цьому неважко пересвідчитися взявшись за 
роботу, що ми її пропонуємо на заняттях робітні 
«Територія Творення». 

На перший погляд, ця робота виглядає дуже 
наївною і простою. Це рівень першого курсу ак-
торського профілю навчання. Та все ж у простоті ми 
знаходимо дивину і мудрість частіше, ніж у карко-
ломних викрутасах та мудруваннях.

Перед тим, як ми візьмемося за практичну робо-
ту, пропоную подивитися на Уяву і Фантазію трохи 
під іншим кутом. Це нам дозволить звільнитися від 
стереотипів і упередження щодо організації самого 
процесу.
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Отже, спробуйте стати просто, голова прямо, очі 
відкриті, ноги на ширині стопи, плечі розкриті, руки 
вільно опущені. Поза нейтральна.

Все, що ми бачимо – існує, і це є нормою 
дійсності кожного з нас. Все, що ми зауважуємо в 
дійсності, є реальним, тому це «все» ми можемо не 
лише бачити, але й відчувати на дотик як фізично 
(руками), так і з допомогою слуху, нюху, смаку. 

Але варто нам лишень заплющити очі – і ми 
потрапляємо у зовсім інший стан сприйняття навко-
лишнього. Все, що нам сигналізують наші рецепто-
ри, ми уявляємо. Тобто ми візуалізуємо відповідно 
до того досвіду що його одержали протягом жит-
тя. Це також нам відомо. Але є одне «але», і воно 
полягає у тому, що серед нас є такі, котрі від народ-
ження ніколи нічого не бачили на власні очі. 

Що ж вони собі можуть уявити? Адже вони 
уявляють собі щось. Відомо, що сліпорожденна 
Людина має здатність уявляти візуальні об’єкти, 
деякі з них відкривають у собі здатність навіть ба-
чити навколишній простір незвичним для наукової 
думки чином – мозковим зором (метод Броннікова). 
Існують ще багато інших чудесних методів та 
магічних практик, що роблять сліпих зрячими. Не 
будемо вдаватися у ці «феноменальні» відкриття, 
скажемо одне: територія уяви насправді має бага-
то непізнаного саме через особистісну природу її 
процесів. 

Нас цікавить передусім природа творчих про-
цесів. Тому ми спробуємо зосередитися саме на 
них.

Знову повернімося до уяви. Отже, уявлення 
може мати різне тлумачення. Ми спробуємо знову 
ж таки уявити,чим є той простір уявного. Адже ми 
відчуваємо цю різницю між дійсним і уявним.
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Простір уявного містить у собі не лише те, що ми 
вже добре знаємо і те, що будь-коли собі поясню-
вали стосовно речей, абсолютно непідвладних на-
шому розумові. Існують у природі Людини і такі про-
цеси, що їх не так просто довести.

Наприклад, інтуїція. Кожному відомий цей вияв 
людської природи. І кожен з нас має цю здатність – 
інтуїтивно передчувати події, котрі незабаром 
трапляються з нами. Інтуїція є шостим відчуттям 
Людини, і цього ніхто не заперечить.

А чи не є інтуїція свідченням про певне поле 
інформації, котрим вона живиться? Цікаве питання, 
чи не так? Ми часто спостерігаємо, як у творчих про-
цесах, інтуїція відіграє чи не ключову роль. Усе, що 
створене руками Людини, має пряме відношення до 
інтуїції. Можна сказати, що все, що будь-коли було 
створено, сказано, помислено, а відтак і уявлено 
Людиною, – робота тієї ж самої інтуїції. Вірніше – 
свідчення про те поле інформації, до якого інтуїція 
має здатність підключатися.

Як результат, можна сміливіше говорити про 
певний простір у якому це інформаційне поле існує. 
Простір цей, звісно, не є матеріально проявленим. 
Пропоную назвати його «Тонким простором» і по-
ставити себе біля нього як біля реального явища. 
Що це нам дасть? 

А те, що ми зможемо простіше оперувати про-
цесом трансформації ідей в образи, а образи – на 
об’єкти персонажів, на проекти конструктивно-
го, котрі дозволяють нам організовувати нашу по-
ведінку у цьому «Фізичному просторі» і створюва-
ти як компоненти будь якого твору, так і самі твори 
у повноті своїй. Словом, народжувати нові речі у 
нашій дійсності.
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А тепер знову повернімося до Уяви і Фантазії. 
Взявши до уваги існування «Тонкого простору», ми 
тепер можемо подивитися на уяву і фантазію, як на 
інструменти творчої поведінки у цьому «Тонкому 
просторі». Адже спочатку ми творимо на тонкому 
плані, а потім переносимо ідеї та проекти в нашу 
дійсність.

Пропоную тепер виконати таку роботу:
Станьте в нейтральну позицію. Очі розплющені. 

М’язи вільні. Послухайте, що є цим «Тонким про-
стором». Для цього уявіть собі будь-який відомий 
вам предмет(наприклад ключ від замка). Як бачимо, 
ми справді добре його пам’ятаємо як візуально, так 
і тактильно. Більше того, цей ключ має так багато 
прихованої інформації, що ми її не завжди здатні 
помітити.

Уявіть собі цей ключ. Що ви можете побачити? 
Для ліпшого розглядання цього об’єкту помістіть 
його з допомогою уяви в невагомий космос, де він 
вільно обертається у будь-якому напрямі і цим са-
мим дозволяє нам детально його розгледіти. Як 
можемо зауважити, ця робота не є такою простою і 
вимагає зосередження нашої уваги.

Для підсилення уваги поставимо собі таке за-
вдання: постарайтеся підмітити щось особливе у 
тілі цього ключа. Якийсь особливий нюанс, дефор-
мацію, відбиток чогось іншого, сліди ремонту, або 
простого втручання у структуру чи якась особливо 
помітна деталь. Для цього нам треба в уяві уважно 
розглядати усю поверхню цього ключа. 

Оскільки ми з вами перебуваємо у творчому 
процесі, і такий процес уже є грою із запропонова-
ними обставинами, то сміливіше берімося до праці 
в забаві з уявним. Шляхом детального розгляду 
уявного ми чинимо дію Фантазії. Інакше кажучи, ми 
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фантазуємо з тим що уявляємо. Ми це самі зараз 
можемо не просто відчути, а пережити всією повно-
тою нашої природи.

Що ж на цьому ключі є такого особливого, що 
відрізняє його від тисяч йому подібних ключів? адже 
це серійний об’єкт. Кожен з нас побачить тільки те, 
що він/вона побачить. Ось тут і справді на колір і 
смак кожен сам собі мастак! Тому поведемо роботу 
таким чином щоб кожен мав свободу до свого влас-
ного творення. 

пропоную відзначити кожен пункт викона- 
ної дії:
 1. Помітивши нюанс в уявленому предметі, по-

слухайте свою емоцію стосовно побаченого. 
Утримуйте в собі відкритість вашого емоційного 
сприйняття всього, з чим ви матимете справу. 

 2. Зверніть увагу на те, як змістовно змінився для 
вас цей предмет через підмічений нюанс.

 3. Поставте собі запитання стосовно виникнення, 
чи появи, прояву цього нюансу.

 4. Побачте обставини, за яких цей нюанс з’явився. 
Зверніть увагу на деталі і присутніх людей.

 5. Спробуйте розгледіти події, котрі відбувалися 
при цьому, як драматичну сцену. Як епізод з 
фільму. Як таке, що ви самі переживали.

 6. А тепер знову поверніться до свого ключа.
 7. Відволічіться від ключа і проаналізуйте, що тут 

щойно відбувалося з вами і що за досвід ви його 
щойно одержали.
Як бачимо, ми маємо багато про що подума-

ти і над чим замислитися. Особливо цікавим 
постає сама природа того нашого уявно-
го простору і взаємодія з фантазією, яку ми 
зауважуємо і спостерігаємо. Ми помічаємо, що 
простий і відомий нам предмет насправді має 
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в собі величезні перспективи інформування 
нашої фантазії. Це захоплює. Правда? Скажемо 
більше:це відкриває нові обрії в уявленні нами 
«Тонкого простору» і його природи.

Ми можемо зауважити, що в тому «Тонкому 
просторі» ми маємо значно більше волі і свободи 
до вчинення різних перетворень. Ми відчуваємо 
що наші можливості у цьому просторі є безмежни-
ми, або близькими до такого поняття. А ще варто 
зауважити, що інформація, яку ми одержуємо в цій 
взаємодії уявного і фантазії насправді не є тільки 
такою, що ми назвемо документальною: тут радше 
йдеться про художнє визначення її природи.

Добре. Зробімо ще одну спробу і поперетворюй-
мо уявне нашою фантазією.
 1. Уявіть собі будь-який предмет. Побачте якнай-

детальніше його уявне тіло.
 2. Відзначте своєю увагою (створіть)будь який ню-

анс. Прислухайтеся до емоційного відчуття цьо-
го самого нюансу на тілі уявного предмету.

 3. А тепер перетворіть цей предмет на зовсім 
інший предмет.

 4. Зауважте, що сталося з нюансом.
 5. Роздивіться новий предмет, уважно прислухаю-

чись до інформації емоційного та змістовного.
 6. Побачте історію самої появи цього нюансу на 

новому предметі.
 7. Пізнайте ситуацію появи цього нюансу (події, 

внаслідок якої він з’явився), як сцену з дійовими 
особами і в повній декорації.

 8. Спробуйте схопити її як історію і запишіть після 
закінчення цієї роботи.
Тепер розслабтеся. Тепер ви відчуваєте 

себе богами на цій території «Тонкого просто-
ру». Ваші здібності проявляють себе неспо-
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дівано. Важливо встигнути все помітити. Для 
цього потрібно зробити цю роботу щоденним 
тренінгом.

Що ж далі? А далі ще цікавіше.
 1. Уявіть собі предмет. Розглядайте його у всіх де-

талях і шукайте нюанс.
 2. Зверніть увагу на матерію, з якої цей предмет 

зроблений.
 3. Зверніть увагу на функціональність цього пред-

мету.
 4. Вчиніть у своїй уяві дію з цим предметом.
 5. А тепер візьміть своєю рукою/руками цей уявний 

предмет і вчиніть дію за логічним призначенням 
цього предмету.

 6. Усвідомте, ЩО ви робите?
 7. Чому ви це робите?
 8. Навіщо ви це робите?
 9. Що ви хочете зробити?
 10. Що сталося такого, що ви це робите?
 11. Що ви відчуваєте у процесі цього роблення?
 12. Де ви перебуваєте?
 13. Що відбувається довкола вас?
 14. Що це за історія, що трапляється з вами?
 15. Розкажіть цю історію простими словами.
 16. Розкажіть цю історію, прислухаючись до того, а 

що ж вас найбільше хвилює в цій ситуації.
 17. Розкажіть цю історію як монолог від себе.
 18. Запишіть цей монолог у текстовому форматі.
 19. Подивіться на цей написаний вами текст як на 

монолог персонажа і створіть історію, сюжет у 
якому цей персонаж живе і діє.
Що тепер? Вас захоплює ваша здатність 

творити те, чого досі не існувало? Ви помі-
чаєте за собою властивості досі невідомі і не 
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знані вам? Вітаю з першим кроком у світ Креа-
тора!

Від цього моменту ваше життя тотально 
змінилося. «Тонкий простір» тепер для вас не є чи-
мось ефемерним, а цілком реальним простором, 
у якому ви себе почуваєте абсолютно комфортно. 
Ви бачите свої перспективи? Що каже вам ваша 
інтуїція? Тоді не спіть і до діла!

Наступна робота на території тонкого простору 
відкриває перспективи поведінки у просторі дійсно-
го, тобто грі актора – креатора.
 1. Уявіть предмет, вчинивши всю роботу щодо ви-

явлення нюансу.
 2. Переведіть ваш предмет з «Тонкого простору» у 

простір дійсного.
 3. Зменшіть або збільшіть ваш уявний предмет до 

розміру, зручного для вашої фізичної взаємодії з 
ним. 

 4. Вчиніть взаємодію з уявним предметом у реаль-
ному просторі.

 5. Слідкуйте за тим, що ви робите, як організовуєте 
поведінку вашими руками і всім тілом. 

 6. Шукайте природність і правдивість у поведінці. 
Не спішіть, уважно роздивляйтеся усе, з чим 
ваша фізика взаємодіє.

 7. Відчуйте вагу предмету, об’єм, особливо тих 
частин поверхні, до яких торкаєтеся руками. 
Пальці мають відчути уявну матерію предмету, 
при цьому важливішим є співвідношення уявно-
го зі вчиненим у найдрібніших деталях.

 8. Поставте ваш предмет перед собою.
Проаналізуйте вчинене. Що нового ви 

відкрили для себе щодо предмету вашої уяви? 
Запишіть свій досвід. Повторіть роботу з 
різними уявними предметами.
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анІмацІЯ
продовження

 1. Уявіть предмет і детально вивчіть його, знаходя-
чи нюанс.

 2. Перенесіть предмет у дійсність
 3. Форматуйте до розміру табурета.
 4. Вчиніть з таким форматом фізичну дію: візьміть 

предмет на руки, побавтеся ним, спостерігаючи 
як розмір предмету відкриває нові перспективи 
до взаємодії з ним.

 5. Поставте предмет перед собою.
 6. Тепер доторкніться до нього і вдихніть у нього 

життя. 
 7. Спостерігайте як оживає предмет.
 8. Що сталося з нюансом?
 9. Предмет анімовано і ви можете за ним спосте-

рігати збоку. Не заважайте вашому уявному ані-
мованому персонажеві жити своїм життям.

10. Помічайте кожен рух, кожну дію, вчинок. Звер-
ніть увагу на характер цього персонажа. Його 
внутрішній стан і фізичний прояв цього внут-
рішнього стану. Що в ньому кумедного і що тра-
гічного.

11. Тепер вчиніть вольове зусилля і керуйте вашим 
персонажем, даючи йому чіткі команди, – зроби 
так і так.

12. Встаньте і рухайтеся у просторі, бавлячись зі 
своїм уявним анімаційним персонажем, запро-
шуйте до себе, кличте за собою, біжіть за ним, а 
ГОЛОВНЕ РОЗМОВЛЯЙТЕ з ним!

13. Спровокуйте персонажа на розмову і намагайте-
ся зробити її якнайдовшою.

14. Розпитуйтеся у нього про все,що, на вашу думку, 
варто в нього запитати.
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15. Розкажіть йому про те, про що ви хочете йому 
розповісти.

16. Спостерігайте за собою і за історією, що виникає 
у цьому діалозі.
Аналіз запишіть. Історію занотуйте. 

Сюжет позначте для себе як конструкцію; 
вихідна ситуація, зав’язка, конфлікт, розв’язка 
фінал. Поставте собі питання: про що ця 
історія? Що ви нею хочете сказати? Яка 
мудрість у цій історії?

тРансфоРмацІЯ  
анІмацІйного пеРсонажа  

у сценІчний
продовження

 1. Уявіть предмет і перетворіть його на анімаційного 
персонажа, керуючись вищезазначеною схемою.

 2. Збільшіть формат цього анімаційного персонажа 
до власного зросту.

 3. Почніть рухатися у просторі разом з анімаційним 
персонажем, намагаючись копіювати його ходу, 
жестикуляцію та манеру триматися.

 4. Спровокуйте його на розмову і намагайтеся 
пародіювати його манеру говорити.

 5. Відійдіть від А/П (анімаційного персонажа), 
перетворіть його на Людину і теж почніть 
копіювати та пародіювати його поведінку. 
Роздивляйтеся його людську форму: обличчя, 
фігуру, одяг, аксесуари, належність до епохи і 
часу, специфіку фаху, соціальний тип тощо.
Проаналізуйте досвід. Запишіть усе, що 

вам відкрилося у взаєминах із цим людським 
форматом персонажа.
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«Я»  
В запРопоноВаних обстаВинах  

пеРсонажа
продовження

 1. Уявіть предмет і проробіть усю роботу з 
трансформацією його в анімаційний персонаж і 
в сценічний (людський).

 2. Перетворіть його на голографічну димку і 
увійдіть в неї.

 3. Відчуйте себе тим персонажем.
 4. Організуйте поведінку персонажа.
 5. Взаємодійте з усім, що уявлятимете: від декора-

ції до предметів, із якими ваш персонаж оперує.
 6. З’ясуйте, що то за ситуація, і чому персонаж у 

ній опинився.
 7. Опрацюйте такі питання, як «що я роблю?», 

«чому я це роблю?», «навіщо це мені?», «що я 
хочу?», «що мені болить?».

 8. Створіть монолог вашого персонажа про його 
внутрішні бажання.Вислухайте, в чому його 
внутрішній конфлікт.

 9. Знайдіть у монолозі чітку композицію і фінал.
Проаналізуйте нове і старе, відкрите у 

процесі вчиненого. Запишіть монолог персо-
нажа. Занотуйте нюанси його характеру, мо-
тиви і прагнення. Опрацюйте текст моно-
логу структуруйте композицію. Про що цей 
монолог? Що промовляє персонаж із допомо-
гою цього монологу? Що ви хочете сказати з 
допомогою цього персонажаі його монологу? 
Про що сюжет персонажа? Хто що чинить у 
цьому сюжеті? Спробуйте накидати ескізи сю-
жетного тіла драматичного твору. Напишіть 
коротку одноактну п’єску. 
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Тепер можна ще раз поглянути на Уяву і 
Фантазію як на інструменти творення персонажів 
та історій їхнього життя. Зверніть увагу, що будь-які 
знання, наша інтуїція і всі наші вчинки, проекти та 
формули перебувають на просторі взаємодії уяви 
і фантазії. Отже з цього можна зробити такий вис-
новок: Процеси вигадування і пригадування (згаду-
вання), є тотожними за своєю природою. Простір 
«тонкий» є нашим реальним простором нарівні з 
«фізичним», матеріально виявлений. А тепер питан-
ня: що є тією матерією, що нас з вами оточує в цій 
так званій дійсності? Якщо важко відповісти відразу, 
не поспішайте з відповіддю, лише замисліться ось 
над чим. Що є матерією? Що таке молекула? Що є 
атомом? З чого складається атом? 

Створена за образом і подобою Людина не є 
приреченою на примітивне існування. Ми маємо 
своє чітке призначення, – творити дійсність. І від 
того, що ми з вами творимо, залежить все те, що ми 
з вами маємо. Тому кожен народ має свою унікальну 
дійсність. Кожному своє! Креатор творить свою 
реальність, а сукупність креаторів творить спільну 
реальність і спільно її проживають. Суспільство 
створюється у колективному процесі творення і від 
рівня свідомості кожного індивіда залежать пер-
спективи розвитку нашої з вами реальності. Від 
того, якою є свідомість однієї Людини, залежить 
свідомість громади. Ніхто не може стояти осто-
ронь спільних процесів. Тож доброї роботи вам, 
Креатори!
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Токарчук Наталія

пРиРода людської ВиРазностІ.  
тРаВматичний мІнІмум длЯ актоРа

Теорія акторського мистецтва є зовсім молодою 
у порівнянні з теоріями музичного, художнього чи 
літературного мистецтв. До сьогодні акторське ми-
стецтво послуговується випадком і кожного разу 
невпевнено чекає на диво. Ми й досі «примитивно 
и дилетантски пользуемся средствами выразитель-
ности человеческого организма, мы не представ-
ляем всех бесконечных возможностей раскрытия 
содержания в том материале, которым владеем» 
[13, 61]. Настав час покласти цьому край і поринути 
в структуру магії, щоб урешті-решт оволодіти нею. 
Потрібно визначити першооснови акторського ми-
стецтва, закони виразності й, зокрема, закони при-
роди людської виразності. Це дослідження є спро-
бою усвідомлення феномену людської вираз ності 
спираючись на філософсько-метафізичний фунда-
мент естетики, етики, психології. Ми застосо вуємо 
онтологічний підхід для виявлення сутнісного прин-
ципу й ознак людської виразності.

Виразність будь-чого являє нам надмір життя, 
справляє енергетичний ефект, ефект враження. 
Симулювати такий ефект неможливо, бо вразити 
можна лише тим, що фактично маєш. Проявлена 
річ завжди є виявом неочевидного, того, що не по-
бачиш фізичними очима. З неї можна зчитати уні-
версальний закон, приклад порядку, для впоряд-
кування інших речей і гармонізації власної душі. 
Взаємодія із проявленою річчю приводить до ладу, 
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зцілює. Саме виразність об’єднує ноумен і фено-
мен, втілює принцип двоєдиності, поєднує межу і 
безмежність, здійснює вплив.

Задля пошуку основ виразності ми дивимось 
на світ з точки зору метасистеми, як на всеєдність 
(Плотін, Псевдо-Діонісій, Еріугена, Аквінський, Шел-
лінг, Соловйов, Флоренський). У космічній гармонії 
ми прагнемо виявити ідеальні загальні засади, за 
якими природні створіння є такими вражаюче краси-
вими. Ми прагнемо знайти об’єктивну основу взає-
модії індивіда з цілим, з космосом, з оточенням, з 
власним внутрішнім світом, бо «джерелом будь-якої 
філософії є здивування ані хаосу, ані безладу, ані 
злу, ані потворності. Подив викликає, всупереч по-
току психології <…>, той факт, що буває лад, буває 
краса, буває істина. Ось це і є предмет і пружина 
філософського здивування – як це можливо?» [7]. 
Спробуймо знайти певні основи виразності взагалі і 
людської виразності зокрема, щоб мати тверду опо-
ру для теорії акторського мистецтва.

Історія естетики розкриває перед нами погляди 
мислителів різних часів на «прекрасне» як на:
• об’єктивну, досконалу пропорційність і співвідно-

шення частин (піфагорійці, Августин, Л. Аль-
берті);

• відповідність речі своєму призначенню, ідеї 
(Сократ, Платон, стоїки, Цицерон, Квінтиліан, 
Г. Гегель);

• пропорції і блиск чи світло, що просвічує крізь 
річ (Псевдо-Діонісій, Ульріх Страсбурзький, Тома 
Аквінський); 

• вияв ідеї в речах (Плотін, Псевдо Діонісій, 
Альберт Великий); 

• досконалість (Тома Аквінський, Крістіан Вольф, 
Мендельсон); 
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• пропорційний, гармонійний об’єкт у співвідно-
шенні з суб’єктом, який його споглядає (Василь 
Великий); 

• невідоме «non so che» (Петрарка);
• суб’єктивне, відносне й умовне (Ф. Гатченсон, 

Д. Г’юм, Г. Гоум); 
• таємниче (Фіренцуола); 
• вияв почуттів (Ф. Кондільяк, Елісон); 
• відчуття міри (Дюрер, ДюФренуа); 
• метафору (ЕмануельТезауро); 
• силу, глибину й страждання (романтики, Шарль 

Нодьє, Мюссе) [2, 12].
Як бачимо, деякі з цих бачень суперечать одне 

одному. Щоб позбавитися від цих суперечностей, 
варто осмислити цю різноманітність естетичних де- 
фініцій виразності і запровадити адекватну класи-
фікацію.

Релевантну структуру ми виявили у християн-
ській етиці. Вона поділяє способи самовиражен-
ня усіх творінь у світі на форму, індивідуальність 
та особистість чи іпостась [11]. Ми розглядаємо 
цю дефініцію як правильну і далі розглядаємо її в 
контексті акторського мистецтва.

Отже принцип виразності творінь полягає у 
певній ієрархії природних форм буття і відповідних 
їм способах проявлення: «все неживе виражає 
себе через форму, незалежно від того, структу-
ра це, чи процес; усе живе виражає себе через 
індивідуальність, незалежно від того, рослинний 
це вид, чи+ тваринний; усе свідоме виражає себе 
через особистість чи іпостась, незалежно від того, 
людська це, чи янгольська природа. Оформлення 
природи через іпостась є найглибшим, особистим й 
довершеним самовираженням створіння» [11]. Для 
того, щоб світ став «здійсненням краси», все має за-
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ймати своє незмінне місце у мінливому середовищі. 
Форма для неживої природи, індивідуальність для 
рослинно-тваринного світу й особистість для люди-
ни, – є те незмінне, що забезпечує виразність.

Нежива природа розкривається через форму. 
Краса форми – у досконалій структурі, у поряд-
ку співвідношення величини, кількості і якості ча-
стин, а також у порядку змін. Атоми збираються у 
стабільні та стійкі структури, найбільш економні з 
енергетичної точки зору. Аморфна рідина жадає 
цілісної, довершеної форми: кристали солі прагнуть 
набути кубічної форми тощо. Не існує нічого зайвого 
й випадкового. Небо, земля, море, каміння, їхній рух 
і перетворення – це суцільні математичні візерунки. 
«Плескіт хвиль <…>, гори з молекул, кожна вперто 
займається своєю справою <…>, мільйони окремо 
<…>, в гармонії створюючи білий прибій» [15]. 

Нежива природа – об’єкт. Під дією зовнішнього 
впливу тіло набуває своєї форми, змінює її, пере-
творюється на іншу за сталими універсальними 
фізичними законами. Нас вражає не сама структура 
атомів, а те явище, яке ця ідеальна впорядкованість 
породжує: в статичній формі ми бачимо динамічні 
властивості, у процесі ми бачимо спокій незмінного, 
в окремому бачимо безмежне. Таємничий устрій не-
живих створінь випромінює животворну силу образ-
ності, що вражає.

Стратегія існування неживої природи – це 
стабільність і, як писав Ґ. Лейбніц, «мінімум втрат 
при максимальному результаті». Спосіб розмно-
ження – повторення, копіювання структури моле-
кули за еталоном. Актор, що намагається проявля-
ти себе через форму, уподібнюється, представляє 
себе як неживу природу. Актор ототожнює себе з 
фізичним тілом. Але вважається, що тіло неживої 
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природи випромінює світло, в якому ховається гли-
бина Всесвіту, а тіло людини – не випромінює нічого 
і його демонстрація сприймається як збочення. 
Людина – це об’єкт, який жадає бути створеним, але 
не існує в світі тих фізичних чи хімічних законів, які 
б зробили її цілісною. Вона може прикрасити своє 
тіло фарбами, тканинами, світлом, створювати фі-
гури на тлі будь-чого, віддати себе в руки того, хто 
чи що може здійснити на неї зовнішній вплив і зро-
бити гармонійною. Тіло, що підкоряється законам 
не своєї природи, блукає в пошуках зовнішнього 
впливу, має вигляд «прикрашеного трупу». Людина 
жадібно ловить погляди й оцінки інших, щоб 
зорієнтуватися, чи достатньо яскраво вона себе 
демонструє. «Прекрасне є таким не з огляду на 
щось інше: воно завжди прекрасне саме собою». 
[12, 119]. Блискавка, сніжинка, чи крапля води про-
являють себе у всій багатогранності в будь-яку мить 
свого існування незалежно від того, спостерігає 
хтось за ними, чи ні. 

Краса обличчя чи фігури людини не здатна впли-
вати на культуру. Не в цьому полягає її сила.

Індивідуальність
Природа рослин і тварин повноцінно розкрива-

ється з допомогою індивідуальності, тобто харак-
терних рис життєдіяльності особини, за якими її 
можна віднести до певного роду, виду, класу, гру-
пи. Це особливість, яка поєднує в собі спадкове 
й набуте. Індивідуальність рослинно-тваринного 
світу спричинена інстинктивною програмою. «Вся  
життєдіяльність тваринного організму, що прояв-
ляється у зовнішній активності, ґрунтується на 
інстинктивних рухах та інших інстинктивних реак-
ціях (термічних, електричних, змінах забарвлен-
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ня, виділенні секретів і т.п.). В цих реакціях, а най-
перше в рухах, полягає все життя тварини, адже 
вони забезпечують всі життєві функції організму, 
процеси обміну речовин, а отже – існування й 
розмноження особини. Ось чому ми говоримо 
про перевагу інстинктивних рухів над нервовою 
діяльністю, сенсорикою тощо, які слугують тва-
ринам лише для здійснення цих рухів, для їхньої 
орієнтації у просторі». [14, 41]. Рослина і твари-
на – це машини для передачі геному, для збере-
ження своєї популяції. Живі організми народжують 
собі подібних, на відміну від творіння, суттю якого 
є створення речей іншого роду. Інстинкт дозволяє 
знаходити найбільш раціональні способи виживан-
ня. Рослина чи тварина є об’єкт, тобто абсолют но 
детермінована вродженою програмою, зовнішнім 
середовищем. Інстинктивна програма, що є суть 
необхідність, обмеженість і несвобода,є в той же 
час тим заповітом, який не дозволяє живій істоті 
бути менш прекрасною, переконливою у своїх 
діях. Її краса містить у собі форму – доскона-
лу пропорційність тіла, а також грацію і ритм, що 
притаманні рухові. І найголовніше – визначений ха-
рактер, що виявляється у здатності діяти відповідно 
до природи. Кожна рослина чи тварина має свій 
особливий темперамент і характер. Рослина гарна 
незалежно від того, спостерігає хтось за нею, чи ні. 

Розкриття себе через індивідуальність завжди 
було притаманне акторській справі. Взяти хоча б такі 
поширені поняття як «типаж» чи «характерність». 
«Типаж» на сцені – це індивідуальність людини 
«такої, як вона є», тобто суцільно детермінованої. 
Поведінка людини як індивідуальності спричи-
нена вродженими схильностями, особливостя-
ми темпераменту, психологічними комплексами, 
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батьківськими поведінковими сценаріями, модни-
ми еталонами, тощо. Вона не є автором власних 
дій, а є «чудовиськом Франкенштейна», сумою 
різноманітних впливів. Це може здаватись цікавим 
глядачеві, якщо «типаж» майже збігається з персо-
нажем і актор «грає самого себе». Але актор, зво-
дячи себе до стану об’єкту, несвідомо стає носієм 
антилюдської ідеології і його вплив на глядача не 
вийде за межі розваги.

Рослинно-тваринний спосіб виявлення себе, 
нажаль, заохочується в сучасному акторському 
навчанні. Щоб досягти внутрішньої свободи, звіль-
нити студента від соціальних нашарувань, масок, 
активно застосовується біхевіоральний метод за 
схемою «стимул-реакція». Індивід має реагувати 
на зовнішні подразники, рефлекторно, миттєво, в 
різних запропонованих обставинах. Але при цьо-
му в якості об’єкту, під впливом навіть найкращих 
зовнішніх сил, навіть самого Бога, – людина не 
відчує власну силу і нічого крім удавання і потвор-
ства не зможе виявити, бо маски носять ті, у кого 
під нею нічого нема. Достоєвський блискуче описує 
психологічний стан людини, що шукає свою при-
роду, своє місце в світі: «Мучило его то, что всему 
этому совсем чужой. Что же это за пир, что ж это за 
всегдашний великий праздник, которому нет конца 
и к которому он никак не может пристать. Каждое 
утро восходит такое же светлое солнце; каждое 
утро на водопаде радуга; каждый вечер снеговая, 
самая высокая гора там, вдали, на краю неба, го-
рит пурпуровым пламенем; каждая «маленькая 
мушка, которая жужжит около него в горячем сол-
нечном луче, во всем этом хоре участница: место 
знает своё, любит его и счастлива»; каждая-то 
травка растёт и счастлива! И у всего свой путь, и 
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всё знает свой путь, с песнью отходит и с песнью 
приходит; один он ничего не знает, ничего не пони-
мает, ни людей, ни звуков, всему чужой и выкидыш»  
[4, 351]. Людина в стані можливості, потенційності, 
нестворенності відчуває, як «поднимается леденя-
щая дрожь, ничто ощущается как мертвенная, зи-
яющая дыра, как курносая смерть, и тогда себе са-
мому начинаешь казаться лишь пустой скорлупой, 
не имеющей бытийного ядра». [1, 160]

Всі створіння підкоряються законам. Кожен за-
ймає своє місце, кожен відповідає ідеї самого себе, 
власному призначенню. Об’єктність, циклічність дій, 
адаптація до оточуючого середовища, копіювання, 
імітація, найменша енерговитратність – стратегія 
існування усієї природи, яка забезпечує її образність 
завжди й усюди. Виняток – людина.

особистість
Людина є і фізичним тілом і твариною і ще чимось 

зовсім іншої природи. Щоб жити й діяти їй необхідно 
визначитись. «– Ти хто?.. Рослина? Тварина? Міне-
рал?»,– запитує в Аліси Лев у казці, що є закодо-
ваним дороговказом особистісної зрілості, «Аліса 
у задзеркаллі». «Це казкове чудовисько – ось це 
хто!», – відповідає Єдиноріг [6, 250]. І не дарма, бо 
для мінерало-рослинно-тваринного світу, людина є 
казкове чудовисько. І це добре розумів християнсь-
кий пастор, професор математики Льюіс Керрол.

«Человеческое существо может потерять свое 
собственное бытие по собственному выбору, а де-
рево или камень не могут» [17]. Людська природа 
більш складна й об’ємна і «чим буття досконаліше, 
тим більшу творчу силу воно має» [12, 204]. Творча 
сила поєднує в собі матеріальне й ідеальне і ста-
новить силу особистості. Людина виявляє себе ви-
ключно через особистість.
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Особистість – то є диво і міф (Лосєв А.), вер-
ховний синтез поведінки (Берштейн Н.), таємничий 
надлишок індивідуальності (Мещеряков Б.), її видно 
одразу і цілком, на відміну від індивіда (Зінченко В.). 
Особистість – це людське в людині, що залишається 
незмінним, незалежно від мінливого часу, обставин 
і середовища.

Особистість – це суб’єкт, автор, активний тво-
рець світу, причина самого себе. Так дивились на 
особистість радянські психологи (С. Рубінштейн, 
Д. Узнадзе, Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, 
В. Петровський), а також українські (В. Татенко, 
Т. Титаренко, В. Роменець). Суб’єктність – це само-
стійність, це активне, господарське ставлення 
до свого життєвого шляху, до власних психічних 
і фізичних процесів, до власних думок, рішень і 
вчинків. Особистість впливає на інших людей «как 
источник некоей мощной радиации, преобразую-
щей связанных с этой личностью в условиях дея-
тельностного опосредствования людей» [10]. 
Вплив здійснює ефект присутності в «задзеркаллі» 
особистості. До людини як до суб’єкту власного 
життя, до її активної творчої позиції у світобудові 
ставились у своїх теоріях особистості А. Адлер, 
А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм, В. Франкл, К. Юнг, 
Г. Олпортта інші вчені.

Людина сама собою за інерцією, за спад-
ковою програмою чи випадково не може стати 
особистістю, а «вміння пристосовуватись» безпе-
речно не є синонімом психічного здоров’я» [8, 256]. 
Природа людської виразності інакша. Форма та 
індивідуальність є тим потенційним бар’єром, у 
подоланні якого виявляється людське.«Тот, кто от-
дает свою индивидуальность, снова найдете. Тот, 
кто будет хранить, – потеряет. Семя, если не умрет, 
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не принесет плода. Таков закон. Индивидуализм – 
это семя. Семя должно истлеть в земле, чтобы 
стать великим ветвистым деревом. В основе каж-
дого великого искусства лежит индивидуализм, но 
индивидуализм не самодовлеющий, а преодолев-
ший самого себя, отказавшийся от себя ради своего 
плода» [3]. 

Для розсіяної, лінивої, автоматичної поведінки 
є об’єктивні психологічні підстави-детермінанти. 
Безладу завжди можна дати аргументоване по-
яснення. Щоб вийти за межі своєї генетично-пси-
хологічної детермінованості, людина має подолати 
потенційний бар’єр. «Животное не является лич-
ностью уже потому, что оно не в состоянии под-
няться над самим собой и отнестись к себе само-
му» [16], тварина не усвідомлює власної смерті. 
При цьому особистість здійснює особливе, верти-
кальне стояння, в якому вона дивиться в очі смерті. 
Смерть кличе її до глибини, гостроти й напружен-
ня, що забезпечує виразність. Стоячи перед облич-
чям смерті, людина підтверджує своє обличчя, і їй 
завжди є що сказати світові. В такій вертикальній 
позиції вона поєднує протилежності: тлінне й вічне, 
обмежене й безмежне, очевидне й невидиме. Це – 
«достигнутого торжества игра и мука, натянутая 
тетива тугого лука» (Пастернак Б., 1956). «Такое 
напряженное состояние между противоположно 
направленным, данное в образе лука, и есть со-
стояние, в котором мы можем видеть и понимать 
бытие» [7]. Будь-який витвір мистецтва змінює го-
ризонтальний, послідовний плин часу, зупиняє 
його і переміщує нас у вічність. Природа людини 
є, подібно до витвору мистецтва, творінням і тим, 
що творить одночасно. Людина в акті творчості, 
коли в ній говорить особистість, здійснює саме 
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таке переміщення. У творчому акті «наступає таке 
піднесення духа, така урочистість настрою, що вся-
ка нещирість і фальш у слові людини мусить усту-
пити, все вирівнюється і гармонізується. Дисонанси 
і суперечності, що існують в природі людській, 
діваються кудись, і родиться в одну мить почування 
такої єдності, глибини та серйозності, що мимоволі 
стає людина віч-на-віч з вічністю і чує себе винесе-
ною на таку висоту, з якої починає дивитися на світ 
іншими очима, розуміти загадки і таїни його» [5]. 
Урочистість взагалі притаманна людській душі. Вона 
існує поряд із пристрастю, без якої нічого не можна 
створити. Коли дивишся у вічі вічності, всередині 
завжди грає урочиста музика, бо в цю мить людина 
є живою, а життя – це свято. 

Речі в світі є виразними завдяки закону необ-
хідності, який поза ними. Людська виразність забез-
печується внутрішньою необхідністю. Особистість 
потребує святості, краси, існування поза часом, 
впливу на зовнішній світ. Свої особистісні потреби 
людина задовольняє через напруження, подолання, 
через власні авторські витвори. 

Протиставлення себе собі, себе світові травмує 
біологічного індивіда, позбавляє ілюзій, шкодить, 
вносить хаос в буденне автоматичне життя, приму-
шує виробляти власне ставлення. Будь-яка авторсь-
ка, тобто відповідальна, недетермінована кимось, 
дія, травмує індивіда. Індивід, як будь-який матеріал 
в руках творця, здійснює супротив, що викликає на-
пругу. Травма – ознака враження. Травмований, 
значить уражений. Що більше травмованою є люди-
на як біологічна істота, то більш зрілою є людина як 
особистість.
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Особистісна зрілість визначається умінням тур-
буватись про себе, а саме – випрацьовувати влас-
не ставлення до себе і до навколишнього світу. 
Особистість усе в світі сприймає як виклик, на який 
вона має дати власний відгук, стати поряд з усім. 
Власне тіло й індивідуальність сприймає як задачу, 
що потребує вирішення.

Особистість здатна творити власний світ, влас-
ну релігію. Знеособлені речі оживляти, надавати їм 
власного тепла й змісту. Ускладнене робити про-
стим. Такий теплий авторський світ є цікавим для 
інших, до нього хочеться торкнутися, побути в полі 
його впливу.

Актор-особистість здатен діяти, як писав Федір 
Степун, від «болю власного багатства», від над-
лишку енергії, ідей, почуттів, а не від їх нестачі. 
Він діє не для того, щоб заповнити власну порож-
нечу, щось довести собі чи оточуючим, а для того, 
щоб здійснювати свою активно-творчу природу. 
Особистісна авторська дія вчиняється із внутріш-
ньої необхідності, незалежно від того, дивиться 
хтось на людину чи ні, подібно до сонця, до дерева, 
птаха, тварини. Людина як особистість гармонійно 
вплітається у світовий порядок і має свою позицію у 
всесвіті. Вона ставиться до себе як до представника 
усього людства і в той же час як до універсального 
інструменту пізнання будь-якого людського життя. 
Вертикальне стояння, яке здійснює актор у професії 
і у навчанні професії,дає йому такий діапазон по-
чуттів, що в буденному житті він, як правило, пово-
дить себе дуже стримано і аскетично. Тому дивним 
є прагнення більшості людей навчатись акторсько-
му мистецтву, щоб «грати у житті», бути запальним, 
бадьорим і яскравим.
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Особистісне мислення дозволяє актору бачи-
ти в природних створіннях універсальний закон, 
«закон звезды и формулу цветка» (М. Цвєтаєва, 
1918 р.), приклад внутрішнього ладу для того, щоб 
за цим прикладом наводити лад у власній душі, 
яка є камертоном для створення поведінкових 
образів. Актор-особистість«не буде шукати типів 
для зовнішньої імітації: він піде шукати себе. На 
гори високі піде він змагатися з вихорами бездонних 
провалів, слухати їхнього шуму і гамору, впиватися 
клекотом розшматованих хмар…» [9, 43]. Творець 
розуміє творця.

Професійний актор демонструє внутрішню дис-
ципліну форми, конгруентність індивідуальності і 
силу духу особистості. Він здатен вразити глядача, 
пронизати душу, струсити свідомість, заразити ак-
тивно-творчим ставленням до життя, вести продук-
тивний діалог з іншою людиною, з самим собою, зі 
світом.

Ми вважаємо, що актор не має права виходи-
ти на сцену і вкладати в свої вуста чужі авторські 
тексти, навіть на етапі навчання, не маючи травма-
тичного мінімуму. Він має бути уражений красою й 
глибиною чужої думки, власним баченням краси, 
власною красою, власною думкою, власною само-
стійною (без зовнішнього примусу) дією для себе 
(коли ніхто не бачить), глибинним почуттям власної 
внутрішньої цінності.
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анотація. Стаття є дослідженням природи людської 
виразності, яке грунтується на філософсько-метафізичних ос-
новах естетики, етики та психології. 

ключові слова: виразність, краса, буття, форма, 
індивідуальність, детер мінація, особистість, творча сила, ак-
тор, напруження, ураження, враження.

аннотация. Статья является исследованием природы че-
ловеческой выразительности, которое базируется на философ-
ско-метафизических основах эстетики, этики и психологии. 
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Summary. Being based on philosophic and metaphysic 
principles of aesthetic, ethic and psychology, this article is devoted 
to the nature of human expression.
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Токарчук Олександр

РесуРси обРазностІ.  
Результати пРактичних дослІджень

Стаття є повідомленням частини практичних 
дослідницьких здобутків 2013–2014 навчального 
року Школи Образності НЦТМ ім. Леся Курбаса. 
В цьому навчальному році ми дослідили й роз-
робили серію учбових тренінгів з безобразної та 
образної імпровізації у вільних формах разом з 
музикантами (муз. керівник Р. Гриньків); виявили 
універсальність мови образності для різних видів 
мистецтв (музичного й акторського); сформулю-
вали чіткі й незмінні принципи роботи студента 
на учбовому тренувальному майданчику, які за-
безпечують робочу, творчу атмосферу і виключно 
особистісно орієнтований підхід. Представлена 
частина досліджень стосується навчання актора 
роботі з власними ресурсами образності, або шир-
ше – виразності. Студент має віднайти таку ступінь 
контролю та управління, яка дозволить оволодіти 
своїми стихійними природними поведінковими 
процесами; навчитися гармонізувати те, що саме 
по собі гармонійним не є. Ми розвиваємо такі 
професійні управлінські інструменти:
• увага до себе, до своєї гри, до свого творення 
• координація в одну систему процесів, які зага-

лом мають різну природу
• відділення себе від свого творення – народжен-

ня творіння 
Вказані інструменти виразності ми визначили 

відповідно як енергетичні, координаційні (або фазо-
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ві), і системні ресурси. В цілому, таку групу ресурсів 
можна визначити як управлінську, або суб’єктну, по 
відношенню до об’єкта, яким є поведінка актора, 
що складається із зовнішніх і внутрішніх елементів 
образності. Зовнішні – це все, що з позиції зов-
нішнього спостерігача, можна побачити і почути від 
актора. Внутрішні – це все те, що можна відчути 
і зрозуміти. З боку актора зовнішні складові – це 
пластика тіла включно з мімікою обличчя у всьому 
її параметричному різноманітті, а також голос у всіх 
його вимірах, включно з мовою. Внутрішні складни-
ки образності з боку актора містять емоційність і все, 
що з нею пов’язане, а також ментальну діяльність, 
що полягає в розумінні та осмисленні.

Отже, в подальшому розгляді потрібно відріз-
няти елементи і ресурси образності.

Коротко вказану групу ресурсів називатиме-
мо так ресурси образності, або ресурси акторської 
творчості. Ми стверджуємо, що без ресурсів жодної 
творчості (в тому числі й акторської) бути не може.

увага
Увага, як дія, як свідомий динамічний керова-

ний процес є однією з найбільш енерговитратних 
функцій людини. Зосередження, звуження поля 
огляду і заглиблення в предмет з одного боку, і 
розподіл уваги між різними об’єктами спостережен-
ня, намагання побачити картину в цілому з іншого, – 
все це потребує силових витрат. Це ніби первинна 
енергетична інвестиція актора, яка має з часом оку-
питися. Саме тому ми вважаємо увагу енергетич-
ним ресурсом образності.

Увага пов’язує суб’єкт спостережень з відпо-
відним об’єктом: «…в актере два человека: один 
творящий; другой – служащий ему материалом. 
(…) Два я, существующих в актере, неотделимы 
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друг от друга, но господствовать должно первое я – 
то, которое наблюдает. Оно – душа, второе я – тело. 
Первое – разум, тот самый Разум, который китайцы 
зовут верховным правителем; второе я относится 
к первому, как рифма к мысли; это раб, обязанный 
повиноваться. Чем сильнее властвует первое, тем 
выше стоит артист» [2, 23, 26]. Тобто суб’єкт – то 
координуюча сила, душа, «сердце твое есть голо-
ва внешностей твоих. А когда голова, то сам ты 
еси твое сердце». [4, 132]; об’єктом є матеріал для 
творчості – поведінка. Процес уваги регулює стосун-
ки між суб’єктом і об’єктом – він стає більш чітким, 
випуклим, яскравим. Фокус уваги спрямовується 
на частини, сторони, грані, параметри об’єкту, що 
викликає в суб’єкта інтерес, захоплення і прагнен-
ня перетворювати. Увага здійснює реальну зустріч 
суб’єкта з об’єктом, зустріч творця з матеріалом, 
адже «какой безумец согласится строить, если он 
не верит в реальность материала, сопротивление 
которого он должен победить?» [3, 178]. «Узнай же 
себе! Испытай себе крепко. Право! Как бо можно 
влюбиться в неведомое? Не горит сено, не касаясь 
огня. Не любит сердце, не видя красоты». [4, 120]. 
Увага забезпечує діяльну, реальну, практичну лю-
бов до себе. Без неї будь-які маніпуляції з влас-
ною поведінкою будуть насильством над собою. 
Об’єкт, завдяки спрямуванню на нього уваги, стає 
значимим для особистості. Виникає особистісна 
активна спрямованість щодо пізнання й перетво-
рення об’єкту. Власна поведінка стає особистісною 
цінністю, перевагою по відношенню до всього 
іншого. Суб’єкт вольовим зусиллям гальмує зовнішні 
подразники і все більше концентрується на проце-
сах власної поведінки. Відкриває проблематичність, 
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невідоме, наявність задач. Починає розумувати, до-
сліджувати, експериментувати.

На першому етапі навчання ми виокремлюємо 
два види уваги. Перша – оперативна увага необхідна 
для багатовимірного управління і координації. У фо-
кусі оперативної уваги перебувають міміка, жести, 
постава, голос з часовими і просторовими парамет-
рами, з темпоритмами і послідовностями; також внут- 
рішні тілесні напруження, їх динаміка; і, нарешті, ге-
нерація утримання і осмислення думок, ідей. Друга – 
більш загальна увага до цілого, увага яка опікується 
повноцінним сприйняттям що жадає вражень – філо-
софська увага, погляд творця на своє творіння. Бути 
уважним, стежити за своїми діями і за їх результа-
том – робота нелегка але напрочуд вдячна.

Звісно, в ході навчання виникають проблеми і 
пе решкоди. Робота з увагою потребує від студентів 
особливих незвичних напружень. Досвід показує, що  
ні оперативна, ні філософська увага у студентів ніко-
ли в житті не була в достатній мірі актуалізована. 
Люди можуть багато чого робити автоматично, фор-
мально. Але там, де з’являється шаблонна, авто-
матична поведінка, увага стає непотрібною і зникає. 
Автоматичні дії витрачають енергію, виснажують ін-
дивіда, переводять до ілюзорного нереального світу. 
Як ілюзорний, так і автоматичний світи є для людини 
мертвими, але водночас звичними та комфортними.

Переключити увагу на реальні власні рухи ру-
кою, хребтом, ногою, очима, губами дуже важко. Це 
спричинює внутрішній супротив. Людей не лякають 
фізичні навантаження (поза акторської школи деякі 
студенти качають м’язи в тренажерних залах), але 
переключення уваги дається важко, призводить до 
струсу свідомості.
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Ми спостерігаємо, як це не дивно, відсутність 
цікавості й любові до себе. І справді, як можна лю-
бити те, до чого ти не маєш стосунку. Насильство – 
головний чинник саморегуляції. Коли весь час 
живеш під примусом, то головним бажанням є – 
бажання розслабитись, розважитись. І хоч студен-
ти і запевняють, при вступі до школи, в готовності 
працювати, вони несвідомо чекають «приємного» 
для себе – зняття напруги і розваги. Але тут вони 
вимушені напружуватись інакше, задіювати фізичні, 
моральні, душевні сили, які лежали в пасиві і знахо-
дились у майже атрофованому стані. Їм доводить-
ся миритися з думкою, що школа образності – то 
суцільна напруга й подолання, і що задоволення за-
лежить від напруження.

Ще одна проблема – несерйозне ставлення до 
себе і свого життя. Взагалі то переключення уваги – 
не така складна річ в умовах усвідомлення реальної 
небезпеки для власного життя. Наприклад на кур-
сах водіння автомобіля людина за декілька днів 
опановує зовсім новий для себе, досі незатребу-
ваний ніде в житті спосіб уваги: дивитись водночас 
вперед, назад і по обидві боки. І не лише дивитись, 
а й усе бачити й приймати рішення. Швидкість на-
вчання прямо залежить від усвідомлення життєвої 
важливості цієї навички. 

Але у поведінці, в акторській грі, в імпровізації 
людина не відчуває жодної небезпеки. Адже, пере-
ходячи в автоматичний режим існування, людина 
уподібнюється сліпому водію без керма і гальм: 
якось понесло в емоціях, виникла несвоєчасна 
усмішка, голос почав тремтіти, бажана твердість пе-
ретворилась у хамовиту інтонацію, плечі піджалися, 
таз почав розхитуватись, темп мови пришвидшив-
ся, зникли всі думки і таке інше.
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І найрозповсюдженіше питання – це перева-
жаюча орієнтація уваги назовні: до думок, оцінок і 
реакцій інших людей, співвідношення власних дій, 
мотивація дій у зв’язку з «очікуваннями» інших. 
Не розуміння і не бажання зрозуміти, що потрібно 
МЕНІ, чого хочу Я, як вважаю Я, хто Я. Це пов’яза но 
із знищенням в собі головної складової ак тив ності, 
ініціативи, самостійності, творчості, любові, відпові-
дальності – агресії. Як писав Барро: «Основной за-
кон природы – закон агрессивности. Это закон сози-
дательный: нападать, чтобы двигаться вперед. Но 
люди грешат, толкуя его превратно: они изобре ли 
агрессивность разруши тельную» [1, 151]. Щоб спер-
тись на себе, треба протиставити себе оточуючому 
світу, а це суб’єктивно переживається як руйнуван-
ня, агресія. Руйнується світ ілюзій і відкри вається 
груба, неприхована реальність. Поворот до себе є 
справді силовим, агресивним актом.

З приводу розвитку уваги до реальності наводи-
мо деякі спостереження студентів:

«Іноді я відчуваю, що досягла певних результатів, 
що можу спостерігати за собою з боку в соціальному 
житті. Я відчуваю твердість і зосередженість, від-
чуваю внутрішній вогонь, все моє тіло горить і гото-
ве до дій. Моя увага спрямована не лише на мене, 
а й на оточуючих людей. Я відчуваю, що можу кон-
тролювати ситуацію. Але іноді я потрапляю у стан 
страшенної розбалансованості – ніби все моє тіло 
розсипається і я не можу його зібрати в єдине ціле, 
моя увага розсіюється, я відчуваю себе невпевне-
но, незграбно. Таке відчуття, що я падаю на дно, а 
потім знов піднімаюсь. То є дуже важко затримувати 
внутрішнього спостерігача надовго».

«Я їхала у маршрутці і поруч зі мною сиділа 
жінка з маленькою дитиною на руках. Дитині було 
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роки зо два, вона ще не розмовляла, але по тому, 
наскільки свідомо вона видавала звуки, було зрозу-
міло, що ось-ось заговорить. Дитина була досить ак-
тивна і у рухах, і у звуках, і я мимоволі стала за нею 
спостерігати. Не було жодного схожого звуку, жодної 
схожої зв’язки звук-рух, жодного схожого малюнку 
дії. Звуки змінювались по гучності, частоті, висоті, по 
набору. Рухи були не настільки яскраві, але задіяне 
було ціле тіло. Дитина, як у нас кажуть, «безобразно» 
імпровізувала, спостерігання за цим було таке захо-
плююче. Приголомшливо, у мене включився якийсь 
особливий зір, він включився якось сам собою».

«По собі я помітила, що спостереження вмикає 
в мені якийсь такий особливий кураж і радість жит-
тя. Але я також відстежила, що спостереження 
відключається у миті фізичної або емоційної втоми. 
У ці миті я взагалі забуваю про себе, про те, що на-
вкруги, вмикаються звичні автоматизми не тільки у 
міміці, жестах, позах, але навіть і у думках».

«Для мене стало актуальним питання причинно-
наслідкових зв’язків. Тобто, як знайти справжню 
причину моїх дій/бажань і відділити її від тих при-
чин, які я сам же і придумав»

«Я став спостерігати автоматизми скрізь – у собі 
і інших людях. Застиглі, одноманітні маски більшості 
людей у місті, взагалі…».

«Вертаєшся додому після занять і хочеш за-
йнятися тими ж справами, що і раніше. А вони вже 
тобі нецікаві, тобі вже нецікаві багато хто з твоїх 
знайомих або, навіть, друзів, з якими ти не міг на-
говоритися. Життя плавно міняється, іноді ідеш по 
улиці і нарешті розумієш, що ти вже не сутулишся. 
Ти починаєш помічати і розуміти багато речей, які ти 
робив на автоматі…».
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Ось спостереження студентів, щодо критеріїв за 
якими вони визначають, що знаходяться в реаль-
ності, а не в «ілюзорному світі».

«Критерій основний – має бути незручно, неком-
фортно, незвичайно. Також тестом є ідентифікація 
повторюваності дій».

«Мені цікаво спостерігати за собою, мої рухи по-
роджують душевні стани. При цьому я не поступа-
юсь своїм фантазіям, мені не потрібно фантазува-
ти – мені цікаво тут. Я почуваю себе наповненою й 
здібною наповнювати собою оточення. Мої лінії не 
ідеальні, не соціальні, але вони мої і вони мені по-
добаються».

«Це стан включеності і свободи одночасно, я не 
впадаю в трансовий стан, завжди є реакція назовні, 
внутрішня готовність діяти».

«Якщо під час заняття в мене виникає думка, що 
робити далі – то все, я в ілюзії».

«Отримую задоволення, не втомлююсь, мені 
цікаво з позиції спостерігача те, що я роблю».

Отже, робота з увагою, дисципліна сприйняття 
відкривають дорогу до творення образів, загалом 
до реальної відкритої роботи по образотворенню. 
Тільки розвинувши в собі суб’єктне тверезе став-
лення до власної поведінки, гри, імпровізації мож-
на приступати до творчої роботи або будь якої 
мистецької діяльності. Розвиваючи свої акторські 
здібності не можна бути навіть в малій мірі сліпою, 
глухою, нечутливою, і бездумною істотою, а тим 
більше не вміти цінувати свою власну творчість.

координація
Гармонізація такого складного і багатовимірного 

світу яким є акторська гра, або ширше – людсь-
ка поведінка потребує, крім уваги, ґрунтуючись 
на тому що увага вже досягнута – іншого ресурсу, 
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який би забезпечив внутрішню координацію гри 
чи поведінки. Складання елементів в одне ціле, 
та навіть структурна єдність в середині кожного з 
елементів акторської образності відбувається не 
аби як і не є грубим підлаштуванням складових ча-
стин. Координація у просторі і в часі вимагає дієвих 
механізмів побудови гармонічної динамічної єдності 
складових. Все повинно мати своє місце і свій час. 
З місцем наче б то особливих проблем немає а от з 
часом питання є. Якщо розподіл праці налагодже-
ний – все в тілі виконує свої прямі функції – то скла-
дання елементів в часі викликає запитання. Для 
відповіді на них ми запропонували так званий метод 
свідомого розфазування, або метод фазового зсуву. 
Зрозуміло, що процеси акторської гри і так спонтан-
но розфазовані. Неможливо все робити одночасно 
і синхронно – в одній фазі, як марширує вишикува-
на рота солдат. З іншого боку швидкості процесів 
відрізняються, хоч їх і можна корегувати, існують 
такі явища як імпульсивність одних і стриманість 
інших. Підганяти всі процеси під один навіть вишу-
каний стандарт – це не вихід – будь який компроміс 
вимагає накладання обмежень і скорочень. Якщо 
гармонійне розфазування – це єдиний спосіб зали-
шити гру, або поведінку живою, то єдиний правиль-
ний вихід – це взяти під свідомий контроль проце-
си розфазування елементів. Отже ми визначили 
фазовий зсув, або розфазування як дієвий спосіб 
гармонізації елементів акторської образності.

Фазовий зсув як спосіб координації складних 
процесів

Фазовий зсув по своїй природі є часовим ре-
сурсом, який дозволяє керувати власними пове-
дінковими проявами. Фазовий зсув – це відставання 
чи випередження одного процесу стосовно іншого 
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(мовлення – жестикуляція, розумування – мовлен-
ня, динаміка емоційності – міміка, всередині жес-
тикуляції: голова-рука, всередині мовлення: ритмі-
ка-інтонація). В загальному випадку ці процеси є 
не періодичні та нескінченні. Величина фазового  
зсуву як правило існує в невеликих межах: від 
крихітних миттєвостей розміром в соті долі секун-
ди до декількох секунд. Свідомо розфазовуючи два 
процеси, ми змінюємо величину фазового зсуву, 
скеровуючи увагу на обидва процеси і на те ціле, 
на переплетіння, яке вони утворюють. Тобто існує 
загальній погляд і увага до деталей. 

Розфазування у часі – це спосіб зрощування 
елементів, оскільки миттєвої гармонізації не буває 
(водночас подумав і сказав). Зсув має бути оп-
тимальний для координації. Розведення по фазі 
забезпечує внутрішнє напруження і надає поведінці 
об’єму й виразності.

На цьому інструменті управління ми зосере-
джуємося у другій частині курсу «індивідуальна 
образність» в соціальних формах індивідуальної 
образності. Навчитися утримувати в динаміці хоча б 
два процеси дуже не просто. Студенти метушяться, 
сіпаються: щоб сказати, треба зупинити мисливий 
процес, щоб подумати – припинити говорити. Але 
крок за кроком, з великими подоланнями опанову-
ють процес управління собою.

Ось що пишуть студенти щодо розфазування:
«Розфазування, це спосіб підготуватись до реак-

ції на слова ще до того, як ці слова були сказані. 
Воно показало себе ефективним під час діалогів, 
суперечок і «переговорів». Загалом розфазуван-
ня це здатність будувати нові конструкції в той час, 
коли вимовляються старі, в час говоріння крім того 
вкладається і спостереження за співрозмовником і 
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реакція на його дії. Одним з побічних ефектів фазу-
вання виявилось те, що моя увага великою мірою 
переміщується на адміністрування розмови, це не 
дає хвилюватись і створює враження ґрунтовності 
моїх аргументів. Варіант недофазування – мис-
лення в паузах між реченнями, коли я вже закінчив 
говорити, а співрозмовник ще не почав. Такий ва-
ріант простіший і служить перехідною ланкою до 
повноцінного розфазування.

Розфазування я використовую з метою вигра-
ти швидкість за рахунок більшої витрати енергії. 
Це просто спосіб обміняти один ресурс (енергію) 
на інший (час), необхідніший в данний момент. 
Насправді конвеєризація розумування і говоріння 
здається тільки першим етапом з принаймні десятка 
можливих. Так покращуючи адміністрування я можу 
нарощувати конвеєр спостереженням і реакцією. 
Виходить вже 4 елементи спілкування, що викону-
ються одночасно послідовно. Чомусь це видається 
на підвищення к.к.д. мозку – задіяння різних його 
ділянок, не послідовно як прийнято, а одночасно». 

«Фазовий зсув – гарантія відсутності метушні 
і поспіху, які заважають творити. Він дозволяє ви-
явити власний індивідуальний ритм. В процес фа-
зового зсуву закладено повагу до себе: я дозво-
ляю собі розставляти акценти, наголоси, паузи, 
забарвлення в своїй мові, жестах саме так, як вва-
жаю за потрібне. Нема рабського догоджання, під-
лаштування під усіх і усе. Я відчуваю себе господа-
рем у власному господарстві. Моя поведінка стає 
явищем для мене».

«Коли здвигаєш по фазі, змінюється ставлен-
ня до всього, що відбувається. З’являється ігрове 
сприйняття дійсності».
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Чого варте лише одне роз’єднання або дезінтег-
рація процесів думання і формулювання в слух вго-
лос. Коли впевнено утримується фазова дистанція 
між цими двома процесами, то зникає суєтність, по-
спіх і дефіцит слів. Виявляється, що насправді є і 
час і натхнення. Як дбайливий господар вирощує 
улюблену живу істоту, не підганяючи і не притриму-
ючи аж до зрілості, так і професійний актор засто-
совуючи свідоме гармонійне розфазування складає 
елементи в один повноцінний образ.

Розототожнення
Стала утримувана поведінка як складна дина-

мічна система має невеликий термін життя. Актор 
має шанс отримати враження від своєї гри, від своєї 
творчості, від свого власного мистецтва. Для цього 
актору потрібна та друга «філософська» увага до 
свого творіння про яку написано вище. Якщо розфа-
зування – це часова дистанція, часовий ресурс, то 
розототожнення – це системна дистанція, систем-
ний ресурс акторської образності. Слід зазначити, 
що для використання цього ресурсу існує одна але 
дуже важлива передумова. Розототожнення можли-
ве лише при умові утримання об’єкту в незмінному 
стані. Це як правило динамічний і багатофакторний 
стан.

Розототожнення – не самодостатній ресурс, 
воно відкриває можливості для дуже важливої з 
енергетичної сторони існування актора процедури, 
яку ми називаємо враженням. Власне отримання 
актором враження від власного творіння – є ме-
тою розототожнення. Коли всі елементи образності 
розфазовані і гармонійно утримуються тільки тоді 
можна свідомо обрати системну дистанцію для ро-
зототожнення і отримати враження. Враження – це 
не тільки енергія, це ще інформація, почуття які 
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здатна відчувати лише душа творчої особистості. 
Це пожива для активної дієвої душі.

Власне енергія повертається таким чином після 
витрат на увагу під час побудови образу. Але це не 
єдиний виявлений енергетичний ефект. Найбільш 
вражаючий ефект ми отримали при свідомій зміні 
ступеня розототожнення вже після отримання пер-
винного враження від образу. Продовжуючи утриму-
вати образ і змінюючи ступінь розототожнення, при-
чому в будь яку сторону, актор отримує додаткову 
потужність або запас сил, або енергію, яку можна 
негайно інвестувати в додаткову увагу. 

Доречним може бути зауваження, що переважна 
більшість психотерапевтичних методів спрямовані 
на те, щоб розототожнити людину з його пробле-
мою, або ще сильніше ототожнити. Здвинути з тої 
точки де проблема володіє людиною, висмоктує у 
нього життєві сили. Такий зсув дає енергію і дозво-
ляє оволодіти ситуацією і перетворити її.

Теоретично про використання цього ресурсу 
можна говорити багато, але достатньо один раз 
спробувати і розуміння, відчуття, ефект виникають 
миттєво. [5, 128–144]

Приводимо тут деякі цитати з письмових робіт 
студентів щодо роботи з системним ресурсом об-
разності – розототожненням.

«Розототожнення я використовую у тих випад-
ках коли маю необхідність відсторонитись від 
реальності у випадках, якщо вона становить для 
мене загрозу. Так коли навколо мене панують 
якісь надпотужні емоції – я переводжу свою увагу 
на внутрішню кухню і отримую враження лише від 
власної механіки. Розототожнення це просто рух 
кола уваги від зовнішнього середовища на мене 
самого. Оскільки увага є скінченим ресурсом - її 



246

не вистачає на весь всесвіт. І таким чином загроза 
зникає особисто для мене. 

Або навпаки – якщо є необхідність ефективніше 
співпрацювати із навколишнім, ототожнююсь сам 
із собою, /тобто переводжу свою увагу на цю саму 
навколишність і отримую враження вже не від себе, 
а від середовища. Крім іншого це дозволяє легко за-
бутись, відмовитись від поточного стану на користь 
стороннього образу.

Процедуру ускладнює той факт, що увага може 
зміщуватись частково, а самі частки ніяк ніде й 
нічим не регламентовані. 

Цікава можливість посилення уваги за рахунок 
зміни тотожності. Увага не може утримуватись довго 
на одному незмінному об’єкті, спочатку цей об’єкт 
здається новим, і організм сам намагається його в 
себе влити, але впродовж короткого часу виявляється 
що все – об’єкт уже знайомий, там нічого більше шу-
кати. Увага послаблюється, а тіло переходить в ре-
жим енергозбереження /засинає/. Для того щоб по-
вернути увагу досить просто змі щувати увагу з себе 
на навколишній світ та назад, це, загалом, штучний 
прийом який дозволяє симулювати якісь зміни для 
інстинктивній сутності і тим самим змусити її не заси-
нати зберігаючи сили, а бути на варті їх витрачаючи. 
В короткий проміжок часу цей прийом перестає діяти. 
Тоді додаю якоїсь нерівномірності у змінах тотожності, 
чи то перекоси в різні сторони, чи швидкість.

Ототожнення стало для мене зручним інстру-
ментом для спостереження за станом оточуючих  
людей. Загалом працює це так, що в моїй уяві з’яв-
ляється образ потрібної людини з її станом, а я вже 
тільки отримую від цього образу враження.

Вийшло що тотожність має кілька аспектів – 
енергетичний, соціальний, дослідницький».
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«Розототожнення – це можливість відділити 
себе від своєї поведінки. Це також почуття «живої 
поведінки», яким позірно є образ і який можна 
ідентифікувати окремо від його творця. Образ від- 
чувається як щось окреме, але й живе. Розототож-
нення є передумовою як для оперативного управ-
ління, так і для отримання враження від образу».

«Я витратила дуже багато часу на те, щоб по-
бороти внутрішнє моральне протиріччя, пов’язане з 
розототожненням. Коли я створювала проміжок між 
моїм керівним центром (душею) і моїми поведінко-
вими проявами, суб’єктивно мені здавалось, що я не 
щира по відношенню до оточуючих і від цього вини-
кало почуття провини і сорому. Розототожнення ви-
кликало енергетичне підживлення і це також з, мо- 
ральної точки зору, соромно, наче я щось приховую 
від людей. «Бути внутрішньо наповненою – егоїс-
тично, тобто соромно», – ось таку внутрішню уста-
новку, яка не дозволяла мені діяти, я виявила. Га- 
даю, що це бридкий спадок радянського минулого».

Отже управління елементами образності за-
вершується роботою з системним ресурсом – 
розототожненням . Два головних ефекти розото-
тожнення – це отримання враження і енергетичне 
підживлення слугують нагородою за плідну працю
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анотація. Стаття є повідомленням частини практичних 
дослідницьких здобутків 2013–2014 навчального року Школи 
Образності НЦТМ ім. Леся Курбаса. Представлене дослідження 
стосується навчання актора роботі з ресурсами образності, що 
є професій ними інструментами управління процесами власної 
поведінки взагалі і акторської гри зокрема.

ключові слова: акторське мистецтво, управління, 
координація, увага, енер гія, процес, система, елементи, ав-
томатизми, ресурси, енергія, просторовий, часовий, фазовий 
зсув, розототожнення.

аннотация. Статья является фиксацией практиче-
ских результатов исследований, проведенных в 2013–2014 
учебном году Школой Образности НЦТИ им. Леся Курбаса. 
Представленное исследование касается обучения актёра ра-
боте с ресурсами образности, являющимися профессиональ-
ными инструментами управления процессами собственного по-
ведения вообще и актёрской игры в частности.

ключевые слова: актерское искусство, управление, коор-
динация, внимание, энергия, процесс, система, элементы, ав-
томатизмы, ресурсы, энергия, пространственный, временной, 
фазовый сдвиг, разотождествление.

Summary. The results of practical researches made during 
2013–2014 academic year in Les Kurbas Centre’s School of 
Imagery introduced in the article. Presented research deals with 
the teaching of an actor to work with resources of imagery – 
professional instruments of control over the process of one’s 
behavior in general and actor’s play in particular.

Keywords: acting, control, coordination, attention, energy, 
process, system, components, automatisms, resources, energy, 
spatial, temporal, phase shift, disidentify.
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Венедиктова Лариса

ноВий балтІйский танець 

Фестиваль, що святкує повноліття  
(та є прикладом можливості деколоніального  

повороту).

...це – не та жорстокість, 
яку ми можемо застосовувати один до одного

але багато жахливіша і необхідніша жорстокість,
яку речі можуть застосувати щодо нас. 

Ми не вільні. І небо все ще може впасти на наші голови.
І театр був створений, щоб навчити нас цього в першу чергу. 

Антонен Арто

Почалося все в 1996 році з бажання, щоб танець 
був. Щоб він був у Литві. Щоб був новим. Почалося 
з однієї людини – Аудроніса Імбрасаса (Audronis 
Imbrasas) в 1995 році заснував Литовський центр 
інформації танцю (Lithuanian Dance Information 
Centre) [4]. Центр єєдиною інституцією в Литві, 
яка системно працює в полі сучасного танцю 
(contemporary dance). Аудроніс Імбрасас народився 
1965 року, отримав балетну освіту у Вищій школі ми-
стецтва ім. М.К. Чюрльоніса (Vilnius M.K. Ciurlionis 
Art High School) та журналістську у Вільнюському 
університеті, вчився також театральній критиці в мо-
сковському ДІТМ. Працював танцюристом балету в 
Литовському театрі опери та балету, журналістом та 
оглядачем балету в різних литовських виданнях.

На питання – «Навіщо ти це робиш?» – він 
підповідає: «Так треба, я роблю те, що треба».

Міжнародний фестиваль сучасного танцю 
«Новий Балтійський танець» («Naujasis Baltijos 
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šokis») [3] – наймасштабніший захід подібного 
роду в Балтійських країнах – з’явився у 1997 та 
став невід’ємною частиною культурного життя 
Вільнюса. Щороку він надає глядацькій аудиторії 
Литви можливість ознайомитися з новітними танцю-
вальними тенденціями країни та світу. За роки сво-
го існування він представляв компанії з Північних 
та Балтійських країн, Великої Британії, Франції, 
Німеччини, Італії, Іспанії, Бельгії, Ізраїлю, Канади, 
Словенії, Сербії, Росії, Бєларусі, Казахстану, 
Польщі, Швейцарії та Сенегалу. Загалом брали 
участь 170 компанії та незалежних хореографів 
з 25 країн, які показали 330 танцювальних робіт. 
Среди них La La La Human Steps, Cullbergballet, 
Aterballetto, Kibbutz Contemporary Dance Company, 
Random Dance Company, Russell Maliphant, Ballet de 
Lorraine та інші.

Одним із принципів фестивалю є презентація 
новітніх робіт, в тому числі відкритість до прем’єрних 
показів так само, як і до передпрем’єрних чи 
постпрем’єрних.

Приблизно тоді ж, коли був заснований фести-
валь, група молодих інтелектуалів почала розробля-
ти принципи культурної політики Литви, розуміючи, 
що без цього не буде нічого – ані танців, ані кіно. 
У 2010 Сеймом був прийнятий закон – ДИРЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛИТВИ, де се-
ред головного – «визначити культуру стратегічним 
напрямком розвитку держави, надавши культурній 
політиці пріоритет» [5]. 

«Стратегічний напрямок» означає, що культу-
ра не є галуззю народного господарства, а навпа-
ки – саме культура визначає, якою бути державі та 
культурній ідентичності громадян. Серед пріоритетів 
культурної політики – «Реформувати управління в 
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культурі та демократизувати його шляхом розши-
рення саморегуляції культури» [5].

Саморегуляція культури – це небезпечна річ, це 
передбачає невідомість шляху, яким культура піде, 
але є, зрештою, передумовою будь-якого розвитку, 
який не передбачає конкуренції. Зачатки складної 
системи, якою не керують, але створюють умови 
для її самоорганізації, приносять плоди у вигляді 
суспільного «бажання жити разом».

Усе це стосується танцю зовсім не в останню 
чергу, адже танець живе естезисом – відчуттям світу 
(яке є, крім цього, усвідомленням його складності) 
замість прогресизму і міфологій, що вдають із себе 
його раціональне пояснення. Підвалини визволен-
ня естезису з-під влади естетики було закладено 
значно раніше того моменту, коли представники 
деколоніального повороту згадали про існування 
слова «естезис».

Починаючи з авангарду, мистецтво здійснило 
поворот до зовсім іншого сприйняття себе. Для 
нього суттєвим стало не зображення чогось, не 
репрезентація, а власне робота зі структурою того 
мистецького засобу, що використовується.

Мистецтво розібрало цей засіб на компонен-
ти і стало шукати у зв’язках між цими засоба-
ми закономірності свого розвитку, адже сучасне 
мис тецтво взагалі-то займається тільки одним – 
закономірностями свого існування. Сучасний та-
нець не вибивався з цього процесу.

Дійсно, ми знаємо багато цікавих експериментів 
з основними елементами цього мистецтва: сце-
на/несцена, верх/низ, рух/нерухомість, дійство в 
театрі чи у вкрай нетеатральному просторі, – які 
знову і знову з’ясовують і уточнюють сутність цієї 
фундаментальної людської діяльності – феномено-
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логію руху спільного людського тіла. Парадокс у 
тому, що мабуть, треба спробувати пережити та-
кий досвід власним тілом. Коли зображення, навіть 
якщо воно є власним переживанням, не репрезен-
товано, а образ виникає з розуміння більш глибо-
ких засад існування колективного тіла, зустрічі 
різноманітних фізіологій та їхня взаємодії. Незриме, 
з’явлюване в танці, сприймається безпосередньо, 
іноді саме цим і лякаючи.

Одним із проявів естезичного існування в рам-
ках фестивалю була робота литовсько-бразильсь-
кого дуету Ugne Dievaityte/Poliana Lima під назвою 
«Плоть» (Flesh). Танцювальний перформанс, який 
робить тілесність суттю драматичної композиції, 
досліджуючи існування голови як провідної сили 
руху, голову як ізольовану, відкинуту частину тіла, 
відсутність голови, об’єднання двох голів чи двох 
тіл без голів. Дуетність тіл і голів, стосунки між 
ними – як інтенція до союзу, що супроводжується 
конфліктом та згодою, напругою та комфортом.

Тут є ще один спірний момент – ми любимо 
прекрасні приємні картинки, чому нам їх не показу-
ють? Адже кожен знає, що естетика – це наука про 
прекрасне, і всі знають, що саме є прекрасним (як 
воно має виглядати). У танці ж одна людина може 
п’ятнадцять хвилин просто вставати з підлоги, і це 
буде мистецьким жестом. Чи нерухомо стояти про-
тягом години. Як ви розумієте, це фактично відмова 
від прекрасного. Чому нам не показують картин-
ки? – такою, ймовірно, є звична глядацька реакція.

Протягом існування театру в епоху Просвіт-
ництва, можливо, з XVII ст., постійно йшла мова про 
правду та брехню театру – про те, чи є театр про-
пагандистом певної ідеології, яку нав’язує своєму 
глядачеві, маніпулюючи ним. У ХХ ст. мистецтву 
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нібито вдалося вирватися з цього зачарованого 
кола і звернутися до витоків існування самої мови, 
до того, як мова структурує нашу думку – тобто за-
йнятися філософією.

Відтоді мистецтво говорить про істину, мовою 
пов’язаною з танцем і рухом, з місцем, в якому цей 
рух відбувається, з рухом, який існує у стосунках 
між людьми, про рухи різних людей, власне про рух 
думки. Сприйняти сучасний танець можливо тільки 
за умови ставлення до нього як до філософського 
тексту, але бажано – соматично переживаючи його.

Робота литовського хореографа, що працює 
у Фінляндії Андріус Катінас (Andrius Katinas) 
під назвою «Робота» (Work) презентує портрет 
особистості через пейзаж структур. Між роботою 
як загальним феноменом та роботою як особи-
стим досвідом знаходяться розломи і злиття, які 
нагадують про експлуатацію, персональні згад-
ки та саморефлексію, що конструює ідентичність. 
Йдеться про ідентифікацію, що існує між леда-
чим тілом та працею як персональним досвідом. 
Автор впродовж своєї практики проводить тривале 
дослідження нових підходів та перспектив у роботі з 
танцем та колабораціі з глядачем.

Тілесне переживання пропонує досвід іншості, 
співмірний деколоніальному. В роботі «Інші знання 
та світи» А. Ескобар говорить про «інший засіб мис-
лення, іншу парадигму, про саму можливість інших 
знань, систем мислення, а значить й іншого світу» [2].

Тіло в сучасному танці виступає критичним 
агентом для нового знання, генератором інших 
епістем, частіше за все не помічених колонізованою 
свідомістю. Мислення у сучасному танці фактично 
піднесено до квадрату – відчуття рефлексується, а 
рефлексія відчувається. Без такої складної операції 
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був би неможливим перформанс «Сучасний?» 
(Contemporary?) литовських перформерів Агне 
Раманаускайте (AgneRamanauskaite), Пауліус 
Тамоле (PauliusTamole), Мантас Стабацінкас 
(MantasStabacinskas), що зібралися з метою 
самоіронічно прояснити для спільноти, себе та гля-
дача – чим є танець та процес його створення, точ-
но цитуючи як кліше рухів, так й незрозумілість су-
часного танцю для глядача, ставлячи питання про 
розуміння як таке. Жест та його тілесність як прак-
тика дослідження вірогідно могли би деконструю-
вати європоцентризм як форму знання, що тісно 
пов’язана з колоніальністю, ставлячи під сумнів міф 
модерності, який побудовано на ідеї прогресу та 
розвитку будь-якою ціною. Деколонізація тут постає 
не так політичним чи соціальним явищем, як проце-
сом мислення, в якому основна роль надана мис-
ленню тіла.

Танець довго був інструментом – подекуди ри-
туалу, подекуди розваги. Навряд чи колись ця ри-
туально-розважальна діяльність, що слугувала по-
будуванню міфів, могла передбачити, що опиниться 
перед необхідністю міфи деконструювати.

Сучасний танець (його наявність або відсутність 
у культурі тої чи іншої держави) маніфестує стан 
уваги до тілесності (або зневаги до неї) у людей 
того чи іншого суспільства, стан відкритої розмо-
ви чи комплексів та споживацтва щодо тіла, зреш-
тою, існування потенції іншої епістемології, яка 
базується на межовому мисленні. Деколоніальний 
зсув епістемологічних кордонів між європейськими 
імперськими категоріями та модусами життя, які 
було відкинуто як непотріб можливо є єдиною 
можливістю створити інший світ, що включає різні 
світи та форми життя. Важливо зауважити, що тут 
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не вивчаються межі та кордони, так само як і ті, що 
їх перетинають, така практика є спробою бути ме-
жею, мислити з кордону.

Теоретики деколоніального повороту кажуть, 
що проблемою XXI ст. стане не колір шкіри, а 
колір розуму – проблема вододілу, але не расово-
го, а епістемологічного [2]. Для такого типу знан-
ня важливим є не об’єкт, але діалог різних знань 
про те, чим є знання як таке. Таке знання зникає 
в тлумаченні західної філософії. Замість нього ви-
никають проблеми, про які можна дискутувати з 
найрізноманітніших позицій. 

Вчетверте у цьому році в рамках фестивалю 
відбувався проект «Танець через слово – не(новий) 
критицизм». Учасники проекту не тільки вислов-
лювали свою думку щодо перформансів, але й за-
прошували фестивальну аудиторію до відкритої 
дискусії з митцями з Литви та з-за кордону. Цей 
захід є частиною проекту північних і балтійських 
країн «Рух, що пише».

Дискурсивність сучасного танцю не дозволяє 
залишати його без слів, а перформативність його 
мови безперестанку сперечається з дискурсивністю. 
Танець – одне з найпарадоксальніших занять, що 
робить його потенційно небезпечним для позитив-
ного мислення так званої цивілізації, але підтримує 
надію на відродження культури як сумніву.

Хоча кураторські практики в танцювальній сфері 
не таке впливове явище, як в візуальній культурі, 
а кураторського тексту фестивалю немає, тим не 
менше можна було простежити концептуальну 
спрямованість фестивалю. Політика пам’яті, погляд 
у минуле, у тому числі в історію світу, яку зберігає 
кожне тіло – можливо, незаявлені, але центральні 
теми цьогорічного фестивалю.
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Українська група «ТанцЛабораторіум» по-
казала свою работу «Жорстокість можливості», 
присвячену Антонену Арто, треттю з циклу «про 
мертвих режисерів» (створену у співпраці з НЦТМ 
ім. Леся Курбаса). Перші дві роботи актуалізували 
творчість, життя та трагічну загибель Леся Курбаса і 
Всеволода Мейєрхольда. 

«Алхімія театру» Арто з його «небом, яке все ще 
може впасти нам на голову» отримала неочікуваний 
відгук під час зимових подій 2014 року в Києві. 
Минуле з’явилося як теперішнє. «Небо падає» – 
ця фраза була кодом для попередження про не-
безпеку в одній з груп самооборони 18 лютого на 
вул. Інститутській. Може, небо впало, тому що те-
атр не в змозі відповідати своєму призначенню? Чи 
помітив це театр?

Серед хореографів, які поїхали з Литви до 
Західної Європи навчатися і працювати, деколо-
ніальний вимір зчитувався в роботі «Міс Світу 2014 
Литва» (Miss World 2014 Lithuania) литовського хо-
реографа з Брюсселю Вільма Пітрінайте (Vilma 
Pitrinaite). У цій роботі хорео граф дивиться на 
свою країну та громадян з західної капіталістичної 
глобалістичної перспективи, критично ставлячись 
до презентації Литви як екзотичного привабливого 
фрукту. Танець в його звичному форматі викори-
стано тут як засіб вибудовування дискурсу. Танець, 
що не залишається жанром музичного мистецтва , 
переходить у модус трансдисциплінарності, ствер-
джується як поле зсуву знання, філософських експе-
риментів, тілесного і концептуального перетікання 
знань, буттєвих особливостей та взаємозв’язку між 
танцюристами і «повсякденими тілами».

Сприймати себе разом із тим, на що дивишся, – 
ось задача, що стоїть перед сприйняттям глядача, 
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якщо він віддає перевагу ідеї продовжувати дивити-
ся. Танцівник сприяє в цьому глядачеві за допомо-
гою свого профанованого тіла.

Профанне (повсякденне) тіло сучасного танців-
ника дозволяє глядачу перейти до модусу сприй-
няття, що приналежний митцю, – коли вже саме 
враження є мистецьким жестом.

У танцівника немає імені, він не персона і, тим 
паче, не персонаж, він є зусиллям, яке надає тілу 
слова. Саме анонімність постає як фундамен-
тальний принцип сучасного танцю, є іманентним 
правилом поведінки танцівника, що дозволяє тілу 
висловлювати себе, говорячи словами М. Фуко, і 
як власного автора, і як власне творення в їх синк-
ретичній взаємопов’язаності. 

У хореографічному тексті, як, імовірно, в жодному 
іншому, «немає іншого світла, ніж того, непрозоро- 
го, яке виходить зі свідчення його відсутності» [1, 76].
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Шкарабан Микола

дВа [театРальнІ] сВІти,  
дВа способи [театРального] життЯ

Стаття відповідає підтемі «Театрально-освітні прак-
тики сучасного мистецького процесу» у рамках «Мистецька 
парадигма в контексті глобалізації» Національного центру 
театрального мистецтва імені Леся Курбаса.

«За лаштунками» – це театрально-освітній про-
ект, ініційований Британською радою в Україні на 
базі Національного центру театрального мистецт-
ва імені Леся Курбаса. Загалом було реалізовано 
два етапи проекту: курс «Дизайн сценічного світла» 
британського художника Майкла Менніона, та май-
стерня «Продюсування та презентація» його спів-
вітчизників – продюсерів та педагогів Емми Стеннінґ 
і Гарі Гіллза. 

Прикметно, що ці два курси адресувалися, на 
перший погляд, двом цілком протилежним про-
фесіям у театральній ієрархії, принаймні з точки 
зору українського театру. Якщо в останній майстерні 
брали участь «топ-менеджери»: художні керівники, 
директори, завліти або, наостанок, начальники 
служб з організації та обслуговування глядача, – то 
до Майкла Менніона приїхали театральні «рядові». 
Цих рядових у нас називають «світловими дизайне-
рами», освітлювачами, а то й дещо зневажливо – 
«світляками».

Для організаторів стала несподіванкою вели-
чезна кількість бажаючих взяти участь у «Дизайні 
сценічного світла». Заявки надійшли, по суті, з усіх  
регіонів України і не лише з театрів. Інтерес до курсу 
виявили телевізійні оператори кількох українських 
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каналів, яким, у зв’язку зі специфікою майстерні, 
довелося відмовити. Але такий попит лише унаоч-
нив актуальну проблему – в Україні жодний вуз не 
навчає сценічному дизайну. А тому теат ри само-
тужки виховують своїх «освітлювачів», які рідко 
доростають до «художників по світлу». Як поскар-
жився у приватній розмові художній керівник одного 
київського театру, щойно освітлювачі починають тя-
мити у сценічному дизайні, як їх переманюють або ж 
вони самі переходять на роботу в менш оплачувані 
естрадні шоу. 

Керівник майстерні Майкл Менніон пішов на-
зустріч організаторам і дозволив збільшити кількість 
учасників з 12-ти до 16-ти. Відтак у курсі «Дизайн 
сценічного світла» взяли участь представники дра-
матичних, музично-драматичних, експерименталь-
них і навіть лялькових театрів Києва, Севастополя, 
Сімферополя, Донецька, Львова, Рівного, Запоріж-
жя, Миколаєва, Харкова, Хмельницького, Одеси і 
Чернігова. По суті, це була перша в історії україн-
ського театру зустріч «цеховиків» сценічного освіт- 
лення, яка дала змогу не лише побачити, як пра-
цюють їхні британські колеги, а й порівняти – чим 
різняться світлові рішення вистав у різних укра-
їнських театрах. Виявилося, що цей спектр дуже ши-
рокий: від справді оригінальних художніх концепцій 
сценічного освітлення вистав до вельми банально-
го – «аби було видно». І справа не у специфіці теат-
ру – драматичний він, чи ляльковий. 

За плечима у Майкла Менніона понад 20 років 
роботи над різноманітними театральними поста-
новками – масштабними і камерними, театраль-
ними і танцювальними. Крім того, він протягом ба-
гатьох років викладав предмет “Lighting Design” 
(«Світловий дизайн») у вищих навчальних закладах 
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Великої Британії, Данії та Південної Африки. Майкл 
розпочав курс як педагог, попросивши кожного 
учасника вийти на сцену і сказати своє ім’я у про-
менях тих прожекторів, які їм найбільше імпонують. 
А потім пояснити, чому саме таке світло вони вибра-
ли. «Світляки» відчували себе у світлі досить скуто. 
Виявилося, що для них це був дебют на сцені. 

Здебільшого всі учасники майстерні вибирали 
два основних світла: контрове («щоб не злитися зі 
тлом») і фронтальне («щоб було видно»). Початок 
курсу варто згадати ще й з огляду на програму 
його останнього дня, коли учасники представля-
ли власні етюди тривалістю 3–4 хвилини – стільки, 
скільки звучала обрана ними музична композиція. 
Етюди без акторів, в яких головними дійовими осо-
бами були Світло/Тіні – десятки прожекторів різної 
інтенсивності, на різних рівнях, видимі і невидимі, 
промені білого світла і кольорові. Етюди, в яких 
присутність актора-людини була непотрібною і етю-
ди, які були відповіддю українських учасників на за-
питання «що є матеріалом сценічного дизайнера?». 

Безперечно, трьох днів замало, аби вникнути в 
нюанси спектрального аналізу, зрозуміти всі тонкощі 
сучасних комп’ютерних програм, які у Великій 
Британії вже понад десяток років тому здійснюють 
маніпуляції на світловому пульті. Але безсумнівною 
є кардинальна зміна самоідентифікації учасників 
майстерні від «світляків» до «світлових дизайнерів». 
Цій трансформації посприяло те, що у Великій 
Британії, не так як в Україні, дизайнер по світлу 
вважається співавтором театральної постановки – 
нарівні з режисером, сценографом, художником 
по костюмах, звукорежисером або/і композитором, 
хореографом та автором пластичного рішення ви-
стави, – і отримує свій відсоток (1%, хоча бувають і 
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винятки) від продажу кожного квитка. Також вельми 
красномовними були прикінцеві відповіді учасників 
курсу на запитання анкети: «Ваш наступний крок?»: 
«Переконати директора театру у необхідності виді-
лення коштів на комп’ютер, щоб замінити світловий 
пульт» або «Знайти спеціалізовану літературу зі 
світлового дизайну». І, насамкінець, учасники кур-
су висловили ідею щодо необхідності об’єднатися. 
У гільдію, асоціацію – не важливо як це об’єднання 
буде називатися. Важливо, щоби перша зустріч роз-
киданих по всій Україні технічних (а радше творчо-
технічних) працівників була не останньою.

Окрім цього, дуже розлогим за географією був 
склад учасників другого курсу «Продюсування та 
презентація» британських театральних продюсерів і 
педагогів Емми Стеннінґ та Гарі Гіллза. На майстер-
ню до Центру Курбаса з’їхалися 20 топ-менеджерів 
державних і незалежних театрів із Запоріжжя, 
Луцька, Миколаєва, Рівного, Ужгорода, Харкова, 
Херсона, Чернівців, Черкас і Києва. Специфікою 
цього курсу було оволодіння навичками складання 
бізнес-плану театральної постановки з особливим 
акцентом на міжнародних гастролях. Гастрольний 
аспект став каменем спотикання для українських 
учасників, кожен із яких – на відміну від британських 
колег – працює у репертуарному театрі.

Виконавчий директор театру «Бристоль Олд 
Вік» Емма Стеннінґ та незалежний продюсер Гарі 
Гіллз вже проводили подібні курси в країнах, де збе-
реглася традиція репертуарного театру та постійної 
акторської трупи (передусім СНД). Відтак були 
готові до порівняння британської та української 
театральної моделей. Яка з них краща? Певно, 
що кожен лишився при своїй думці. Для керівників 
українських державних театрів перетворення театру 
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на приміщення, яке б здавалося в оренду для по-
казу вистав інших колективів, і в якому постійними 
працівниками були б лише технічні служби і двоє 
“топ-менеджерів” – художній керівник і продюсер 
(така модель театру “Бристоль Олд Вік”), – є цілком 
неприйнятним. І аргументи британців на кшталт 
економічної доцільності, ефективного використання 
ресурсів не беруться до уваги, коли йдеться про те-
атральну традицію. (Ще недавно у Великій Британії 
було багато репертуарних театрів; деякі з них і досі 
зберегли слово “репертуарний” у своїй назві, як, на-
приклад, Birmingham Repertory Theatre, хоча таким 
перестав бути). 

Тому іноді під час майстерні виникали ча-
сом гострі, а часом і кумедні випадки, пов’язані з 
тим, що британський та український театри дуже 
різняться. Стосувалося це, передусім, постановки  
вистави, яка поїде на гастролі. Причому про це 
знають усі її учасники ще до початку репетицій. 
Британські продю сери довго розтлумачували, що 
слід враховувати, на які ризики слід чекати, як їх 
варто уникати, де, зрештою, знайти кошти на поста-
новку і на гастролі тощо. Але їм поставили рито-
ричне запитання: «А що робити з акторами, які не 
залучені до вистави?», на яке спантеличена Емма 
Стеннінґ відповіла: «А в нас таких немає». 

Якою ж є модель театру «Бристоль Олд Вік»? 
Це найстаріший у Великій Британії театр, який з мо-
менту створення у 1766-му році ніколи не змінював 
профілю своєї роботи. Нещодавно театр реконстру-
ювали і, попри вік, він став одним із найсучасніших і 
найзручніших театральних приміщень країни. Свою 
місію «Бристоль Олд Вік» вбачає у «створенні но-
ваторського театру ХХІ століття разом з мешкан-
цями Бристоля». Художня рада Англії (Arts Council 
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England) і Міська рада Бристоля (Bristol City Council) 
частково фінансують театральні постановки, аби їх 
побачили люди, які інакше не могли б їх побачити, 
тобто надають субсидії малозабезпеченим. 

Питання відвідуваності театрів у Великій Бри-
танії є актуальним, як і в нас. За словами Емми 
Стеннінґ, її команда вдавалася й до непопулярних 
кроків, аби збільшити відвідуваність театру вище 
55 % — це мінімальний відсоток продажу квитків, 
який закладається у бюджет кожної нової поста-
новки на сцені «Бристоль Олд Вік». Однією з та-
ких акцій було оголошення через мас-медіа про те, 
що вистави театру можуть безкоштовно побачити 
ті, хто ніколи в театрі не був. Українські учасники 
майстерні скептично поставилися до цієї акції, на 
що Емма Стеннінґ заявила: без довіри тут аж ніяк. 
Просто важливо змінити думку людей, які вважають, 
що театр – це мистецтво елітарне, а значить не для 
них. Так само як і тих, хто вважає, що квиток у театр 
занадто дорогий (в середньому £14), але навіть не 
вагається заплатити £80 за квиток на футбольний 
матч англійської Прем’єр-ліги. 

Постійної трупи в театрі немає. У штаті 
«Бристоль Олд Вік» перебувають лише дві лю-
дини: художній керівник та виконавчий директор 
(продюсер). Вони визначають стратегію діяльності 
театру на найближчі три роки. Для нового театраль-
ного проекту винаймаються на контрактній основі 
ключові постаті, які відповідатимуть як за творчі, так 
і організаційні питання постановки. В якості прикла-
ду Емма Стеннінґ навела один із останніх проектів 
театру – «Сон літньої ночі» за В. Шекспіром. 

Ідея цієї постановки – поєднати гру людей і ля-
льок – народилася 7 років тому, коли «Бристоль 
Олд Вік» співпрацював з Південно-Африканським 
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театром «Handspring» над зовсім іншим проектом. 
Упродовж п’яти років тривала робота над створен-
ням ляльок і різноманітних реквізитів, які б мож-
на було використати у виставі як ігрові елементи. 
Наприклад, гіперболізовані руки, здатні рухатися 
за допомогою складних механізмів. Уже тоді було 
вирішено, що ця вистава буде спільною постанов-
кою «Бристоль Олд Вік» і «Handspring», а після 
складання кошторису проекту продюсер Емма 
Стеннінґ дійшла висновку, що наявних коштів не 
вистачить для того, аби покрити всі витрати на 
репетиційний процес (9 тижнів) і наступний показ 
вистави (з 8-го березня до 4-го травня 2013 р. що-
денно, крім неділь). І єдине, що здатне «звести де-
бет з кредитом», – це гастролі. 

Для українських учасників майстерні «Продю-
сування та презентація» стало справжнім одкро-
венням те, що робота над організацією гастролей 
розпочалася майже відразу після початку репетицій 
і те, що продюсеру вдалося організувати гастролі 
вистави задовго до прем’єри. 

Кількахвилинний відео-ролик (трейлер) включав 
у себе короткі фрагменти з репетицій та інтерв’ю 
з творцями вистави. Цей промо-ролик виконував 
подвійну функцію. По-перше, його переслали на 
адреси театральних фестивалів і театрів (venues), 
які не мають постійної трупи і спеціалізуються на 
показі вже готових вистав інших колективів (осо-
бливо тих, які не мають власного приміщення). 
По-друге, цей ролик розмістили на сайті самого 
«Бристоль Олд Вік». Кількасот переглядів щоден-
но – і перші кілька вистав «Сну літньої ночі» стали 
аншлаговими (і це попри те, що в кошторисі закла-
ли мінімум 55 % проданих квитків упродовж всього 
періоду показу вистави). Крім того, на генеральну 
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репетицію театр запросив місцеві і лондонські те-
леканали, що перетворило прем’єру «Сну літньої 
ночі» для 400 тисяч мешканців Бристоля на справ-
жню мистецьку подію, яку варто побачити на власні 
очі...

Учасники майстерні нерідко вступали в дискусію 
з британськими продюсерами або вторили їм: 
«Ми працюємо так само, як і ви», «Ми це знаємо, 
у нас така ж сама ситуація». Але часом виника-
ли «німі сцени», коли українці не могли прихова-
ти свого подиву. Недовіру, приміром, викликали 
статті кошторису «Сну літньої ночі» з калькуляцією 
заробітної платні акторів. Незалежно від ролі ви-
конавцям на час реалізації проекту нараховувала-
ся однакова сума – £459 на тиждень. Поясненням 
такої «зрівнялівки» було те, що в інсценізації 
п’єси В. Шекспіра, яку здійснив художній керівник 
«Бристоль Олд Вік» Том Морріс, не було дру-
горядних ролей – кількість персонажів зменши-
ли до Тезея, Іпполіти, Гермії, Лізандра, Деметрія, 
Гелени, столяра Гембеля, лудильника Тома Носика, 
міхоправа Френсіса Дудки, ельфа Метелика та двох 
безіменних персонажів. 

Прикметно, що режисер-постановник Том 
Морріс не отримав окремого гонорару за цю виста-
ву, оскільки він – штатний працівник «Бристоль Олд 
Вік» і отримує свій оклад. Втім, із кожного проданого 
квитка йому як співавтору постановки належить 1 % 
прибутку. Стільки ж отримає сценограф і художник 
по костюмах, світловий дизайнер, звукорежисер, 
хореограф і автор пластичного рішення вистави. 

Мовний бар’єр турбував усіх українських учас-
ників курсу, незалежно від статусу їхніх театрів. Як 
створити виставу, яка б користувалася успіхом або 
принаймні була зрозуміла людям, які не розуміють 
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мову? Питання навіть було поставлено ще гострі-
ше – чи може традиційна вистава українського 
музично-драматичного театру мати успіх серед 
англомовної публіки? У відповідь Гарі Гіллз зга-
дав кілька міжнародних театральних фестивалів у 
Західній Європі, в яких регулярно беруть участь те-
атри з Центральної та Східної Європи. Тамтешній 
глядач уже звик до так званих «сюр-титрів» – проек-
ції синхронного перекладу тексту на портал над 
авансценою. Втім, якщо східноєвропейські театри 
показують п’єси Шекспіра, таких підказок глядачеві 
зазвичай не проектують. Іншими словами, Гарі Гіллз 
натякнув: ставте всім відомі п’єси – наприклад, 
Шекспіра: вони будуть зрозумілі усім. В іншому разі 
робіть акцент на візуальному ряді вистави. В цьо-
му сенсі приклад промо-ролика «Сну літньої ночі», 
знятого під час репетицій, – дуже показовий. Цей 
ролик дав загальне уявлення про стиль, естетику 
вистави – і цього було достатньо, щоб директори 
фестивалів чи театральних приміщень, які не ма-
ють ні власної трупи, ні постійного репертуару, вис-
ловили бажання запросити «Сон літньої ночі» до 
себе на гастролі. 

Сьогодні інтернет набагато спростив роботу те-
атральних менеджерів, які намагаються вивезти 
виставу на закордонні гастролі. Вже не потрібно 
відправляти поштою листи і DVD-диски із записом 
спектаклю, – достатньо викласти на будь-який без-
коштовний файлообмінник (ftp) в інтернеті вміло 
знятий і змонтований промо-ролик вистави і вка-
зати організаторам конкретного фестивалю адре-
су (link), за якою його розміщено. У випадку, якщо 
організатор фестивалю виявить інтерес до вашої 
постановки, йому можна в аналогічний спосіб по-
казати повний варіант відзнятої вистави. І пере-
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слати електронною поштою технічний райдер, в 
якому буде детально прописано не лише кількість 
світлових прожекторів і фільтрів, а й особливі ви-
моги і побажання (приміром, вистава починається 
в партері, а тому організатори повинні забезпечити 
для акторів вільний вхід). 

Далі під час курсу мова мало б ітися про критерії 
зйомки і монтажу промо-ролика вистави, але до 
цього не дійшло. Виявилося, що у більшості укра-
їнських театрів, топ-менеджери яких брали участь 
у майстерні, немає людини, яка б могла контакту-
вати із закордонними театральними фестивалями. 
Бо така людина принаймні повинна володіти іно-
земною мовою – хоча б англійською.

В цьому сенсі досить символічною була відпо-
відь завліта невеликого експериментального театру 
на стандартне запитання анкети: «Ваш наступний 
крок?» – «Вивчити англійську мову». 

Немає сумнівів, що українським театрам є що 
показати і що сказати решті світу. І проект «За лаш-
тунками» дав змогу, так би мовити, звірити годин-
ники – і побачити хто ми, де ми і куди рухаємося. 
Передбачати кардинальні зміни в театральній 
системі України, зокрема – перехід нашого театру 
на британський манер наразі немає підстав. Але 
поміж британськими та українськими митцями є 
багато спільного, хоч як банально це звучить. Ми 
можемо говорити про спільні виклики, про обмін 
досвідом, про створення оптимальних умов для 
самореалізації, про самовимоги та самооцінку, про 
те, що нам треба й надалі перебувати у контакті, 
зустрічатися – якщо не в Україні, то у Великій 
Британії. Бо, попри відмінності, ми живемо в одному 
театральному світі.
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«уЯВний аРхІВ»

У рамках проекту «Уявний архів», що відбувся у 
Центрі Курбаса з 23 квітня по 18 травня, співкуратор 
Лариса Бабій запросила митців-учасників та відві-
дувачів до розмови, яка відштовхувалася від тих 
бачень історії та майбутнього, що містяться в пев-
них виставлених в «Уявному архіві» документах та 
від взаємозв’язків, що між ними з’являються. Під 
час дискусії виникли питання про архів як явище, 
про його роль в організації простору цієї виставки, 
про його потенціал у спротиві владним механізмам 
організації та структурування інформації. 

«Уявний архів» – це колекція різноманітних 
документів – справжніх та фіктивних, що свідчать 
про (якесь) минуле, майбутнє якого не відбулося 
(але могло або мало би відбутися). Ідея виставко-
вого проекту, який містить роботи численних митців 
та працівників культури з України та інших країн, 
належить кураторам із Нью-Йорка – Ґреґорі Шолет 
та Ользі Копенкіній. Раніше він був реалізований 
у Новій Зеландії (2010), Ірландії (2011) та Австрії 
(2013). У Києві проект реалізувався в партнерстві з 
НЦТМ ім. Леся Курбаса та за підтримки CECArtsLink.

Лариса Бабій: Цей проект відбувається в Києві 
в такий час, коли наше розуміння історії і відчуття 
часу зміщуються. Я би хотіла запропонувати по-
говорити про конкретні документи. Мене, мабуть, 
найбільше цікавлять такі проекти, які мають спра-
ву з маргінальними історіями, тобто речами, що 
відбулися, але були зумовлені, імовірніше за все, 
політичними причинами, і саме через це їх замов-
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чують. Тут є один проект Грегорі Шолетт, це ко-
лектив REPO History, в якому він брав участь. Він 
називається «The Lower Manhattan Sign Project». 
У 1991 році було створено приблизно 40 написів, 
призначених для публічного простору, які було про-
демонстровано в різних туристичних місцях, але 
розповідали про не надто вигідні і тому зумисно 
забуті моменти історії. Було взято реальні момен-
ти з історії, які не обговорюються, і виставлено їх 
у публічний простір разом із запитаннями, які спо-
нукали глядачів замислитися про те, що відбулося 
(і досі відбувається). Ось кілька питань: «How do 
you know the past? Whose history is remembered? 
Do other stories go untold? Is this a historic site? Who 
makes use of this history? Is history truth or desire? 
Can memory be colonized? What does this place mean 
to you? What meanings do you bring to this place? Is 
history progress or power?» Отже, можна сказати про 
певну деколонізацію, що приписує відповідальність 
за історію саме тій людині, яка живе або перебуває 
у відповідному цій історії часовому відрізку. Всі ці 
40 написів було розміщено в Манхеттені, деякі з 
них викликали у глядачів обурення. Потім їх зня-
ли з показу. Проект було задумано як тимчасовий 
(тривалість 1 рік). Він був створений за підтримки 
муніципальних організацій. 

Я хотіла би звернути особливу увагу на дві ро-
боти, які безпосередньо пов’язані з Майданом. Це 
перші спроби з допомогою мистецтва подумати про 
те, що ще не закінчилося, не закріпилося як події 
історичного значення. Робота Жені Білорусець, яка 
взяла свої фотографії ще з грудня минулого року, 
коли люди спали в КМДА і на той момент це вигля-
дало дуже радикально, що люди сплять на холодній 
підлозі міської адміністрації, але в контексті берез-
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ня цей момент сприймався зовсім по-іншому. Женя 
супроводжує фотографії різними фразами зі стрічки 
новин і власними коментарями, і внаслідок цього 
виходить певна візуалізація того, що ми збираємо 
документи як свідчення про те, що відбулося, при 
цьому намагаючись розібратися в цих подіях, а 
вони весь час кудись вислизають...

Роботи Ані Звягінцевої сприймаються зовсім 
по-іншому. Це теж рефлексія на те, що тільки-но 
відбулося і теж сукупність різних висловлювань. 
Авторка хотіла показати, що життя тонко балансує 
міжбуденністю і революційними подіями Майдану. 

І якщо говорити про цю найсвіжішу історію, в 
якій можливі лише якісь дуже особисті висловлю-
вання про те, що відбувається, – виникає питання 
стосовно цього проекту: власне, про яку політичну 
релевантність може йтися в підвалі?

Виходить так, що ці роботи не створюють нара-
тиву, який може зіставлятися чи боротися з іншим 
наративом, а натомість може запропонувати певний 
зсув у мисленні про історичні події, піддавши їх пев-
ному сумніву.

Костянтин Стрілець: Але ж архів ніколи не 
працює одразу. Має пройти 5–10 років, 20 років, а 
зараз він не має такої цінності. 

Нікіта Кадан: В принципе, архивным, архео-
логическим образом можно работать с какими-то 
совершенно сегодняшними вещами. Способы не-
архивной работы с любой информацией, включая 
историческую, настолько сильны и захватывающи, 
что, возможно, стоит отвоевывать эту террито-
рию, – грубо говоря, стоит работать с информацией 
каким-то пропагандистским масс-медийным обра-
зом, где всякая информация, всякий фактаж конку-
рирует с другим фактажом. Этот способ работы с 
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чем угодно, включая прошлые века, настолько экс-
пансивен и разрушителен, что стоит отвоевывать у 
него территорию, архивно работая с сегодняшним 
днем. Мне кажется, что сейчас это нарушение при-
вычных границ между архивом и неархивом – бо-
лее чем оправдано. 

КС: Ты имеешь в виду работу в плане наполне-
ния, или в плане изучения?

НК: В плане систематизации и придания фор-
мы. Архив – это форма, которую привычно напол-
нять какими-то вещами, которые не находятся в 
сфере горячих новостей, но, с другой стороны, есть 
горячие новости как форма. И, в принципе, сейчас 
очень часто встречается работа с прошлыми века-
ми в форме горячих новостей. Мне кажется, что ра-
бота с сегодняшним днем в форме архива является 
формой сопротивления, такого сопротивления, ко-
торое неизбежно переходит в наступление в какой-
то момент, но это более чем оправдано. 

Леся Хоменко: Я думаю що це виправдано ще 
тим, що зараз є можливість відійти нарешті від 
традиції міфотворчості і перейти до дослідження 
й аналізу. Про це йшлося вже давно. Чому саме 
цього року (ну, зрозуміло, чому) ми раптом почали 
кричати не «слава побєдє» а «ніколи знову»? Це та-
кий потужний зсув ракурсу, взагалі підходу до про-
блематики, фактично скільки часу для цього було 
потрібно. Можливо, це свідчить про те, що ми пере-
глянемо історію ХХ століття повністю, і вже не буде 
конкуренції, наприклад, хто більший фашист, або 
чи був голодомор голодомором, а натомість просто 
почнеться якась більш наукова, більш релевантна 
робота з історією в цілому. Тобто зараз це справді 
відкриває можливість по-новому писати історію як 
сьогодення, так і минулого.
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ЛБ: З іншого боку,є таке відчуття, що дослід-
ницька робота вже неможлива. Цей архів не 
містить у собі правду, тут не можна знайти правду 
в якомусь документі. Тобто ця робота – не копа-
тися у фактах, в цих «реальних» доказах, а в чо-
мусь іншому, а саме – у структурі архіву. В цьому 
уявному архівіконтент є доволі умовним:люди,які 
були запрошені, абопросто захотіли щось зробити, 
зробили це на довільну тему і при цьому обрали 
довільний період. 

НК: Здесь, в этом архиве, есть правда версий, 
даже правда гипотез. Гипотеза является правдой, 
поскольку такое явление, как гипотеза, среди дру-
гих вещей мира имеет свое место. Но другое дело, 
что во многих легитимных архивах есть много ги-
потез, которые там уже зафиксированы как что-то 
доказанное. Они пошли путем некоей веры. Вот, на-
пример, разница между реакциями на пожар в киев-
ском доме профсоюзов и в одесском, и разница ре-
акций на людей, которые стоят на разных позициях. 
При этом и те, и другие включают гуманистическую 
риторику о том, что массовое человекоубийство – 
это неприемлемо никоим образом, но включают 
только в одном из двух случаев. И вот этот канал 
ангажированности настолько заменяет всё осталь-
ное, что версии и гипотезы превращаются в что-
то доказанное волшебной палочки. И, в общем-то, 
отчасти поэтому, упор на собственную реальность 
версии – не на реальность версии как чего-то дока-
занного, а на реальность версии как таковой. Это, 
по крайней мере, помогает сохранить холодность 
ума в подобных обстоятельствах.

ЛБ: Виходить, єдине що тоді є спільним – ця 
потенційна можливість висловити свою версію.

НК: Да, такая возможность есть у каждого.
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Анна Лазар: Але, наприклад, у цій роботі Жені 
немає цієї версії. Так, є картинки і тексти, але вони 
між собою не перетинаються. Це спроба показати 
банальну нестачу розуміння ступеню близькості цих 
речей між собою. Це така собі капітуляція перед 
дійсністю або ж – просто спроба упорядкувати це 
серед інформаційної війни, під час якої речі осмис-
люються за абсолютно протилежними категоріями.

Друге, що я хотіла сказати про цей архів – це 
те, що він неструктурований, неієрахічний і ви-
падковий. Власне, які в нас підстави називати це 
архівом? Може, це неархів? Може, ми намагаємося 
створити не структуру, а щось інше, запропонувати 
іншу модель організації простору. Але звідки потре-
ба назвати це архівом?

Володимир Кузнецов: Яке початкове значення 
слова «архів»?

АЛ: «Архе» – це старе.
НК: Витгенштейн на своих семинарах очень ча-

сто говорил студентам: поскольку мы не имеем вре-
мени разбираться с основаниями каждого исполь-
зуемого нами термина, то давайте как бы поиграем 
в то, что мы используем каждый из них в их соб-
ственном смысле.

Віктор Рубан: Чи є в цьому архіві якісь реальні 
документи?

ЛБ: Ні, таких немає, зате є документація. Деякі 
роботи містять у собі реальні факти.

АЛ: Чому слово «архів» було потрібне для 
організації цього простору? Це питання щодо того, 
як кодифікуються історія та історична пам’ять, і як 
творяться наративи про минуле. Для мене архів – 
це знаряддя влади, яке дозволяє охопити минуле 
і надає цьому минулому якийсь порядок. Йдеться 
про абсолютно протилежну стратегію побудови 
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цього архіву. Але невже він ґрунтується лише на 
опозиції до такого класичного уявлення про основні 
складові архіву: порядок, каталог, конкретну сферу 
знань тощо?

ЛБ: Я думаю, що це такий собі альтернатив-
ний архів, який спирається на визначення архіву 
як того, чим користується влада. Він збирає все, 
чого не знайдеш у тому архіві, цей архів робить 
наголос на субверсивності. Те, що тут архівуються 
нереалізовані ідеї, я відчуваю як щось таке затисну-
те, що може в будь-який момент вибухнути і стати 
реальністю. Ця концепція архіву важлива для того, 
як ми її сприймаємо, адже без сприйняття це про-
сто були б якісь незрозумілі речі.

АЛ: Революційний потенціал цього архіву, так? 
Скажімо, у певний момент можна подивитися на 
цей архів і створити абсолютно іншу картину дій-
сності. І хто мав би бути агентом того нового образу 
дійсності? Чи можемо собі уявити таку людину чи 
таку групу людей?

ЛБ: Але я думаю що цей архів ніколи не дасть 
образу дійсності, він може дати лише її шматочки.

Василь Лозинський: Загалом метафора бібліо-
теки, архіву – це метафора мистецтва. Я думаю, що 
цей архів більше схожий на лабіринт, як у Борхеса 
описано.

АЛ: Він неієрархічний і випадковий.
Іра Кучма: Але хіба архів ієрархічний? Мені 

здається, що якраз в архівах всі документи мають 
однакову вартість.

АЛ: Але вони впорядковані.
НК: Архив тоталитарен, когда из него что-то изы-

мается, что-то делается доминантным нарративом, 
но это уже мутация архива в сторону чего-то друго-
го, а когда возникает иерархия – речь идёт об ис-
пользовании архива.
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ЛБ: Ієрархічність відбувається у погляді. Є ієрар-
хічність між тим, що потрапляє в архів і тим, що не 
потрапляє. 

ВК: Є, наприклад, архіви zip, на комп’ютері. А 
коли вони розархівовані, то це вже не архіви.

ВК: Які мотивації були в учасників? Яку роботу 
слід подавати? Чому саме цю роботу? Чи можеш ти 
назвати ці речі найважливішими для себе?

Анна Звягінцева: В мене не було інших варіантів. 
Для мене це був дуже логічний жест. Я б не назива-
ла це роботою.

ЛХ: А як текст пов’язаний з картинками? Мені 
вони видаються дуже самодостатніми.

АЗ: Там є і текст, який прямого відношення до 
подій не має. Це мої і чужі думки, тексти до моїх 
старих робіт. Я обирала те, що для мене важливо. 

ЛБ: Я уявляю, що за десять років це будуть 
сприймати як якийсь документ, а всі ці маленькі ви-
тяги, фрази, наберуть якоїсь важливості через їхню 
належність до архіву. Скільки все одно залишається 
незадокументованим, недоведеним, не...

АЗ: Маю ще одне питання: коли ти маєш це 
закінчити? Тобто ти набираєш ці тексти, фотографії, 
і насправді воно може не мати видимого кінця.

НК: Мне кажется важным, что это не просто 
какое-то количество вещей, которые сделаны спе-
циально под эту выставку, а скорее архивация не-
состоявшегося совсеми возможными версиями 
его развития. В принципе, много художников такое 
практикуют.

Но работу, которую я делал с первой половины 
2013 года, я показывал несколько в другом виде на 
«Союзе хижин» на Лидо. А с тех пор материала стало 
больше, и єто ещ’ не предел. И нынешняя ан нексия 
Крыма, и это бросание татар на произвол судьбы, 
все события недавних дней догнали эту работу. 
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ЛХ: Моя робота триває з 2009 року, я зі спогадів 
діда про Другу світову війну зробила такі картини-
інтерпретації. Мені було важливо, що в його спо-
гадах немає ідеології, а є просто фактаж, багато 
моментів, де він був дуже близько до смерті. Коли 
він помер в 2011 році я поновила роботу, показала, 
що історія міфологізується, що коли свідки поми-
рають, то з ними можна робити все що завгодно. 
Саме з цієї причини я змінила оригінальний текст.

НК: И еще интересно, что есть несколько случа-
ев, когда миф находится только в голове у зрителя. 
Очень нравится работа «Образ Троцкого в совет-
ском искусстве 1917–1977» (YevgeniyFiks), шрифт 
и весь дизайн откуда-то напрямую апроприирован, 
как бы из образа Ленина. В целом, это совершенно 
каноническая советская стилистика. Но внутри ни-
чего нет и это не просто прямое лобовое указание 
на то, что образа Троцкого в советском искусстве 
просто не было. Тут еще смешно вот что: вот эта 
картинка с якобы выступающим Троцким – это мо-
заика станции метро Киевская в Москве, на кото-
рой изображен Калинин, выступающий на открытии 
какой-то ГЭС, но, поскольку Калинин внешне похож 
на Троцкого, то именно это – образ Троцкого в со-
ветском искусстве. А дальше уже зритель может 
все это конструировать только сам, как бы гипоте-
тически: «А если бы не была разгромлена левая 
оппозиция в ВКПб? А если бы Троцкий не был из-
гнан, если бы концепция перманентной революции 
как у Троцкого победила бы сталинскую концепцию 
построения социализма в отдельно взятой стране? 
По сути это архив, но именно воображаемый.

ЛБ: Тут ще одна робота Євгена Фікса, він 
працює з дуже складним перекручуванням світу. 
Він бере реальні картини з колекції МОМА (Museum 
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of Modern Art, NewYork, USA) і створює виставку 
«MOMA Communist Highlights» попри те, що МОМА 
працює як вершина капіталістичного сувенірного 
способу існування і поширює свою продукцію на 
весь світ. Фікс бере історії комуністичних митців і 
їхні картини і залучає їх до цієї стилістичної обкла-
динки музею. 

АЗ: Усі ці художники, про яких він говорить, були 
комуністами.

НК: О происхождении этой информации, кото-
рая в этом альбоме: один американский конгресс-
мен в 30-е годы выступил с неким разоблачитель-
ным докладом о том, что, оказывается, наш музей 
закупает работы художников, которые состоят в 
коммунистических партиях разных стран. Причем 
он не ошибся! Вот такая неимоверная сенсация, 
оказывается, все эти модернисты – коммунисты! И 
после этого Альфред Бар, директор МОМА, высту-
пил с какими-то программными текстами, говорил 
что политические взгляды художников совершен-
но не имеют отношения к той истории искусства, 
о которой рассказывает наш музей, озабоченный 
исключительно художественными достоинствами 
работ в сфере эстетической автономии, а чем они 
на досуге занимаются и в каких экстремистских ор-
ганизациях состоят – это не наше дело. В общем, 
дальнейшая судьба МОМА строилась на этой по-
зиции, т. е. это был серьезный поворот радикаль-
ной деполитизации модернистского искусства, и 
эта работа Фикса возвращает историю искусства, 
записанную в коллекциях музеев, к чистой правде, 
сказанной тем антикоммунистически настроенным 
сенатором.

ЛБ: Якщо робота про Троцького – це пропозиція 
уявити іншу історію, яку кожен із нас наповнює за 
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допомогою власного знання та фантазії, тоді ця – 
про MOMA – більш схожа на активістську роботу, 
яка повертає голос фактам, які забуті колективною 
історією. 

ЛХ: А як архіви структуруються? За темами, як 
бібліотека? Чи за хронологією?

АЛ: Є різні архіви. Наш архів (Польського інсти-
туту в Києві) просто має список елементів, які в ньо-
му перебувають. Цей архів мені видається більш до-
машнім, менш централізованим, пов’язаним просто 
з випадковими рішеннями. Але чи не є відсутність 
структури гарантованим відходом від маніпуляцій? 
Це – недостатня умова.

ВР: Саме в цьому виконанні все надто хаотич-
но організовано, щоб якось представити певну 
конкретну парадигму, хіба що є план робити якісь 
маніпуляції.

НК: Манипуляция – это работа, которую вообще 
не каждый может себе позволить. Обычно какой-то 
генеральный нарратив, особенно когда он задан 
идеологией, – качественно структурирован, ему 
придана форма. Все те маргинальные версии, кото-
рые особенно связаны с метаисторическими проек-
тами, потерпевшими поражение, – обычно свалены 
куда-то в угол и пребывают в жалком состоянии... 
Но проигравшие версии обычно где-то в таком виде 
и пребывают, то есть неструктурированность еще и 
связана с историческим поражением.

АЛ: Але може це не лише архів, а й онтологія. 
Архів має порядок, хіба ні? Але коли ти знаходиш 
щось, ти є цією людиною. І сам археолог має ство-
рити весь наратив про цей об’єкт, який він знахо-
дить. Архів усе-таки підказує організацію знання. 
Він уже апелює до якоїсь цивілізації, до чогось, що 
презентує цей архів.
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ЛБ: Ці об’єкти все одно вирвані зі свого контек-
сту і поставлені в іншу систему, яка їх захищає, але 
необов’язково. Але ця інша система все одно не 
замінить першої.

ВЛ: Це вже така лінгвістика починається, там 
є система мови, де кожна людина використовує 
тоді мову як пароль (parole) – щось означає щось 
в опозиції до чогось іншого, і тільки в системі цієї 
мови знак має значення.

ЛБ: Так, у певному сенсі цей архів є тим, що дає 
можливість комусь використати цей об’єкт для яко-
гось свого дослідження чи опису історії.

ІК: Для опису історії, напевно, ні, він-бо зветься 
уявним архівом. Використовувати його як справжній 
документ не можна, адже сама концепція полягає в 
тому, що це може бути якась історія, яка насправді 
відбулася або не відбулася. 

Лада Наконечна: Але ж воно трапилося зараз. 
Те, що воно було створене для архіву, вже потрапи-
ло до нього, – якраз і означає, що подія відбулася і 
є актуальною.

АЛ: Архів є документом соціального життя. Якби 
я працювала в Національній бібліотеці, вже знала 
б, до якого сегменту архіву додати документацію 
цієї виставки: це був би документ соціально-
мистецького життя.

АЗ: Це ж фікція.
АЛ: Але будь-які фікції – це репрезентація фобій, 

сподівань, очікувань...

***
Архів – з грецької arkheion «представницька ус-

танова» – у множині taarkheia «громадський реєстр» 
від arkhe «влада», буквально «початок, джерело, 
начало, (місце) походження, відправна точка».
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