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Неждана Неда

сучасний  
дРаматичний текст Як пРоВокацІЯ  

сценІчної ВаРІатиВностІ

Реальність сучасного мистецького процесу 
демонструє зміни в ідентифікації самого поняття 
«театр». Так само мінливими стають межі театраль-
них професій та їхня взаємодія, ускладнюється і 
розуміння поняття «театральності» відносно літе-
ратурного тексту. У контексті сучасних видозмін я 
пропоную для драматурга термін «гіперавторства» 
та нову концепцію «сценічності» тексту, пов’язану з 
варіативністю. 

Парадоксальність драматичного тексту – у 
складній взаємодії літературного і сценічного на-
чал. Попри те, що від часів Аристотеля написано 
значну кількість теоретичних досліджень, присвя-
чених складовим драматичного тексту, які станов-
лять його сценічність, таких як конфлікт, дія, ха-
рактер, особлива композиція тощо, театральність 
п’єси і досі лишається спірною і неоднозначною 
темою. Характерний показник нерозуміння при-
роди драматичного тексту – одне з улюблених 
питань і журналістів, і режисерів, і драматургів-
початківців: «А як часто постановка відповідає уяв-
ленням автора про неї?» Але на мою думку, як ав-
тора, очевидна відповідь: «Постановка ніколи не 
відповідає уявленням». Чекання автором якоїсь 
ідеальної вистави, схожої на його внутрішнє уяв-
лення, неодмінно розчаровує. Можливий спільний 
вектор думки, те, що називається образно «одна 
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група крові», але це завжди інакше, ніж в уяві, і в 
цьому і є цінність творення драматичного тексту. 
З точки зору драматурга якраз цікаво, коли його твір 
породжує інтерпретацію несподівану, але водночас 
духовно близьку його тексту. Крім того, між написан-
ням і постановкою минає час, який змінює і автора, 
і його погляд на власний твір, тож оцінка поста-
новки відповідно теж міняється. Тому твердження 
критиків відносно режисерських чи драматургічних 
інтерпретацій на кшталт «це не Гоголь» видають-
ся мені абсурдними. Я вважаю, що драматичний 
текст інакший за природою і потребує не точного 
відтворення, а свідомо провокує іншість. 

Припускаю, що проблема у визначенні і по-
єднанні універсальних категорій сценічності і нових, 
тих, які виникають тут і зараз, фіксуючи зміни світу, 
людської свідомості і театру. Адже драматургія має 
поєднувати знання минулих форм із прогнозуван-
ням майбутніх. Йдеться про те, що здається мені 
надзвичайно важливим у сучасному драматично-
му творі у контексті глобальних змін у театрі і світі 
у цілому: про провокацію сценічної варіативності, 
а також про інший зв’язок тексту з реальністю – не 
лише фіксуючий, а й «пророкуючий». Запропоновані 
тези засновані перш за все на досвіді драматурга-
практика та аналізі вистав за авторськими п’єсами. 
Тобто це спроба занурення у лабораторію тво-
рення з позицій автора і спостерігача сценічних 
інтерпретацій текстів.

Перша теза – це оцінка зміни реальності, яка 
впливає на застосування поняття «варіативності» 
(або «відкритості»), яка на мою думку, є однією з 
найважливіших засад «сценічності» у сучасному 
театрі. Хоча згідно Р.Барта художність твору спів-
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відноситься з варіативністю його інтерпретації, все-
таки, сценічна інтерпретація має суттєву відмінність 
від оцінки критика та читача – вона більш дієва, 
діалогічна, інтерактивна, створює новий мистець-
кий твір. Варіативність може проявлятися і в ши-
рокому діапазоні змістів, і в «амплітуді» створення 
сценічних реальностей. Отже я пропоную наступні 
передумови зростання значення «варіативності» 
драматургічного тексту:
 1. Драматург нині існує в ситуації «пострежи-

серської революції», коли фокус авторства ви-
стави і театру загалом перемістився до режи-
сера. І хороший режисер, на мою думку, якраз 
той, який може створити оригінальний автоном-
ний світ вистави. Крім того, у сучасному театрі, 
особливо у сфері моновистави розвивається 
концепція «актора-автора» та «людини театру», 
коли в одній особі може поєднуватися актор, ре-
жисер, драматург, сценограф, композитор тощо. 
Таким чином, драматург опиняється в хиткій 
і залежній авторській позиції. Один із виходів 
із неї – концепція «гіперавторства». Щоб бути 
«гіперавтором», драматург має давати широ-
кий діапазон вибору, пропонувати більш вільний 
простір, своєрідні пастки і лабіринти і таким чи-
ном, створювати ілюзію авторства у режи серів, 
яка насправді провокується автором тексту, як 
один із можливих варіантів. 

 2. Друга причина пов’язана з процесом глобалізації. 
Звідси виникає зростаюча множинність інтер-
претацій різних людей у різних куточках світу. 
Це також провокує створення відкритої поліва-
ріантної системи, яка може змінюватися від на-
ціональних, мовних, культурних ментальних осо-
бливостей. 
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 3. Третя причина зміни – існування сучасної люди-
ни нібито у кількох паралельних реальностях за-
вдяки новітнім технологіям: звичайна реальність, 
телефонна, телевізійна, комп’ютерна тощо. Змі-
нилася і форма сприйняття інформації, вона 
стала фактично «багатоканальною», водночас 
помінявся і «дієвий» режим. Людина сприймає 
кілька реальностей і вимушена постійно виби-
рати, яку з них акцентувати. Ця варіативність 
існування потребує й адекватної варіативності 
сценічної, що стосується безпосередньо і варіа-
тивності вибору в тексті.

 4. Четверта причина – прискореність життя і так 
звана «кліпова» свідомість. Сучасна людина 
оперує величезною кількістю інформації, тому 
часто не потребує досконалої розгорнутої історії 
для повноцінного розуміння смислів. Може бути 
достатньо натяку, «ескізу», коду для зчитування 
значень. Крім того, ескізність менш нав’язлива, 
і тому більш діалогічна. Натомість виникає по-
треба у більш спресованому сценічному дійстві, 
насиченому незавершеними, відкритими для 
інтерпретації і провокації думки та фантазії ча-
стинами. Це також відповідно міняє структуру 
дійства.

 5. П’ята причина – розвиток комп’ютерних техно-
логій, зокрема різновидів ігор, які від початку 
пропонують варіативний простір, а не лінійний, 
до того ж пропонуючи інтерактивну, а не пасив-
ну роль споживачу гри. Отже, драматург також 
може пропонувати режисеру своє рідний «квест». 
Проте в комп’ютерних іграх цей простір все одно 
більш запрограмований, нато мість театральний 
простір тексту може бути більш відкритий, не 
чітко фіксований у своїй варіативності.
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Аналізуючи різні сценічні інтерпретації своїх 
творів відносно першооснови, я спробувала відмі-
тити ті вектори, ті можливі способи, які провоку-
ють широкий діапазон театральної варіативності. 
Запропоновані тези можна застосовувати і до інших 
драматичних творів, часом і до деяких класичних, 
які ймовірно і ставляться зі значним діапазоном 
«різності» через велику ступінь варіативності мож-
ливих інтерпретацій. 

Але попередньо варто зауважити про так звані 
різні вектори творчості драматурга і режисера, які 
я зафіксувала в ролі теоретика, маючи одночас-
ний досвід у двох ролях: драматурга і режисера. 
Проблема в тому, що автор і режисер уявляють 
собі різні сценічні образи, але думають про різні 
напрямки. Коли я ставила свою п’єсу, я зрозуміла, 
що як режисер, я мислю інакше, ніж автор, мені 
важливі інші складові дійства. Виникають різні точ-
ки відправлення. В тому, що відбувається, є два 
питання: «навіщо?» і «чому?». Вони важливі для 
драматурга і режисера. Але на мою думку, для авто-
ра важливіше – навіщо персонажі це роблять – яка 
мета, тобто рух у майбутнє. Відправна точка «чому» 
зрозуміла – я, як автор, відчуваю її від початку тво-
рення (це може бути захоплююче, цікаво, боляче 
тощо). А ось мета визначається у процесі, і навіть 
якщо вона існує на першому етапі, у процесі творен-
ня вона може мінятися, уточнюватися. Мені важли-
во придумати гарний фінал – це як «світло в кінці 
тунелю», який виводить із темряви «блукань». У ре-
жисера навпаки – кінцева мета, тобто та точка, куди 
прийшли герої, нібито вже прописана. І навіть якщо 
вона може інтерпретуватися по-різному, режисер 
здійснює свій вибір на початку. А от чому вони сюди 
прийшли, звідки вони прийшли – менш зрозуміло. 
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Тобто режисер здійснює більше роботи в цьому на-
прямку – вглиб, у минуле, в питання «чому». Різниця 
у сприйнятті драматурга і режисера відбувається 
і з персонажами. Як автор, я надаю увагу більше 
тому, хто мені ближче, як людині. Як режисер, мені 
потрібно більше уваги приділити тому, хто від мене 
далекий, кого я погано розумію, – щоб не просто 
зрозуміти, але і пояснити завдання акторам. 

Я виходжу з того, що сучасні режисери хочуть і 
мають бути головними творцями вистави. Для цьо-
го їм необхідний певний простір, з якого вони збу-
дують власний маршрут, або певний лабіринт, в 
якому вони виберуть свою дорогу. Поліваріантність 
потенційно розширює коло режисерів, яким буде 
цікаво це ставити. Як запрограмувати різні варіанти 
маршрутів постановникам при тому, що я, як автор 
все одно акцентую той, що ближче мені?

Парадоксальна ситуація. Перша пропозиція ви-
ходить із вектора режисера у минуле, в «чому» – 
можна розширити це поле вглиб. Таким поштов-
хом може бути парадоксальна початкова ситуація, 
неправдоподібна, маловмотивована. Так працює 
біном фантазії за Дж. Родарі: звичайне не провокує 
творчість, а от поєднання далеких за змістом понять 
активізує мислення людини, «вмикає» фантазію. 
Адже людині треба якимось чином упорядкувати 
хаос, пояснити зв’язок між поняттями, його причи-
ни. Тому це стає загадкою для режисера. 

Наприклад, у п’єсі «Самогубство самоти» по-
чаткова ситуація героїв на даху незрозуміла. Хто 
ці люди – Він і Вона, чому вони опинилися в цій 
ситуації? Вона прагне покінчити життя самогуб-
ством з незрозумілих причин, а причина появи 
чоловіка (Він) з манекеном взагалі лишається пи-
танням до фіналу. І кожен поворот у ситуації, кожне 
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одкровення є сумнівним і дає відповіді на одні пи-
тання, але водночас викликає інші питання, включно 
з самою фінальною ситуацією шоу про самогубців і 
стрибком із даху. Адже ні те, як організовується це 
шоу, ані те, що сталося наприкінці – загинули герої 
чи ні, – незрозуміло но: це відкрито для режисерсь-
ких інверсій. 

У п’єсі «Той, що відчиняє двері» – парадок-
сальна ситуація жінок у моргу. Хто одна з них, 
Вікторія – помилка лікаря, ожилий труп, привид, 
марення Віри, посланець з іншого світу, яка має 
певну місію? Ще більш незрозуміло і відкрито для 
інтерпретації – дзвінки невідомих. Що це, свідома 
маніпуляція, випадкова помилка оператора, роз-
мова з потойбіч ними силами? Подібний прийом – 
парадоксальний суд у п’єсі «Передостанній суд, 
або Свято мертвого листя» про російських поетів 
срібного віку – О. Мандельштама, М. Гумільова, 
М. Цвєтаєву, А. Ахматову, Б. Пастернака, кожен 
із трагічною долею, спровокованою політичною 
ситуацією. У п’єсі не вітчизна через владу судить 
поетів, а навпаки. Парадоксальний і фінал – одно-
стайне виправдання тієї, котра по суті знищила – 
кожного у найцинічніший спосіб. У п’єсі «Химерна 
Мессаліна» – не почуттями жертвують заради вла-
ди – звична драматична ситуація, а навпаки – жерт-
вують владою заради кохання. Жіночий погляд на 
жіночий варіант Дон Жуана – Мессаліну – карди-
нально відрізняється від чоловічого, зазвичай одно-
значно негативного. 

Зауважу, що якщо в класичній драмі парадок-
сальний вчинок пояснюється поступовим нагромад-
женням причин, то в новітній я пропоную ситуацію 
навпаки – вкидати в цю парадоксальність відразу, 
різко. Але згодом можна цю незвичайну ситуацію 
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заземлити, зробити ілюзію звичної. Наприклад, 
майже побутова адаптація героїнь до можливого 
потойбіччя у п’єсі «Той, що відчиняє двері». Проте 
далі цю звичність можна знімати і пропонувати іншу 
парадоксальну ситуацію, яка також у свою чер-
гу впорядковується, але її пояснення лишається 
сумнівним і відкритим.

принцип багатоповерхового будинку. Поштов- 
хом до цієї ідеї стала знаменита ідея Сковороди 
про поділ світу на три частини: макрокосмос, 
мікрокосмос і Біблію – як світ символічного. Цей 
принцип об’ємний і стереоскопічний, і може за-
стосовуватися у художньому творі. Зокрема за 
подібним принципом наочно побудований роман 
«Майстер і Маргарита» М. Булгакова. Триєдність 
світу виражається особливим чином і в архетипно-
му образі Древа життя, і в структурному принципі 
театрального Вертепу. Втілення багатошаровості 
мені видається одним із засобів створення полі-
варіантного простору п’єси. Мікрокосмос, як світ лю-
дини, має два аспекти – внутрішній (п’єса як проек-
ція внутрішнього світу: свідомість, підсвідомість, 
комплекси, страхи тощо) і соціальний (п’єса як 
проекція суспільства: влада, ієрархія тощо). Макро-
космос пропоную розглядати як створення світу за 
межами ординарного життя: це можуть бути різні 
інверсії втілення містичного із знаком плюс чи мінус. 
У п’єсі можна зображувати світ до народження, 
після смерті, паралельно до реальності. Відповідно 
авто вводить як персонажів ангелів, бісів, духів та 
інших. Третій світ, символічний, може проявляти-
ся у сценічних образах снів, марень, міфологічних 
фантазій, культурних «цитат». Коли у п’єсі є така 
багатошаровість, то різні режисери можуть акцен-
тувати різні поверхи, або вибирати один з них, а 
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інші ігнорувати. Може змінюватися також ступінь 
вірогідності одного з них, наприклад, «реальний» 
світ подається серйозно, а містичний – іронічно, а 
може бути навпаки.

Наприклад, у п’єсі «І все-таки я тебе зраджу» про 
Лесю Українку – кілька поверхів: світ нібито реаль-
ний, світ потойбічний (до і після народження), світ 
авторський – деміурга-драматурга з помічниками-
духами Арлекіном і П’єро, який структурує цей 
світ за допомогою цитат із «Так казав Заратустра» 
Ф. Ніцше, світ марень і снів, а також світ творів 
самої Лесі Українки. Це дає можливість створен-
ня багатошарового простору на сцені. В різних 
версіях (Київський Камерний театр, Луганський 
український театр, Львівський Муніципальний театр 
імені Лесі Українки) створювалися паралельні світи, 
де персонажі могли переходити з одного в інший, 
«перевтілюватися», спостерігати за іншими. А гля-
дач натомість мав «багатоканальне видовище» і 
мусив постійно «перемикатися» з одного простору і 
способу дії на інший, а часом міг обирати точку спо-
стереження у паралельних діях. 

П’єса «Коли повертається дощ» має соціальний 
аспект, внутрішній і символічний. З одного боку, місто 
Н., де нічого не відбувається, не йде дощ, а люди 
грають в ігри, – це образна проекція на наш соціум, 
як застиглий провінційний світ, де створюється 
ілюзія активності, а насправді потрібен радикальний 
струс, «жертвоприношення», для реальних змін, 
оживлення простору. Натомість у сценічній версії 
Андрія Білоуса «Навь» з показовою назвою (інший 
світ у слов’янській міфології) – принцип «бардо», за-
нурення у внутрішній світ людини в стані кризи, яка 
зустрічає своїх «альтер-его» в іншому світі. Образ 
Тіні активізує архетипну модель ритуалу очищення 
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(дощ, пустеля, срібна парасолька тощо) і проявляє 
символічний аспект тексту. У виставі це виразило-
ся у «душі» з ванної, звідки полилася вода, ожив-
ляючи непритомну героїню (вона помирає в іншому 
світі, щоб повернутися у реальний) та водостічних 
трубах, що стають своєрідними «трембітами», в які 
грають персонажі у фіналі. 

П’єса «Той, що відчиняє двері» має соціальні, 
містичні і комбіновані версії сценічних втілень. 
В одній постановці (Рівненський театр «Від ліхта-
ря») – нібито героїні вже померли, а це своєрідне 
чистилище, або стан коми. Або дія відбувається в 
одній реальності, тоді всі повороти ситуації просто 
надумані, а дзвінки – помилки оператора, а за цим 
нічого немає, порожнеча. Чи це все випробовування 
містичних сил. Або Віка – посланець з іншого світу, 
місія якого – провести Віру, допомогти знайти сенс 
буття.

композиція-конструктор. Я пропоную монтаж-
ний принцип побудови, оскільки – зв’язок не тісний. 
Також можуть використовуватися паралельні дії. 
Тоді можна інакше скомпонувати, за принципом 
«конструктора», а від нового поєднання утворюють-
ся нові зв’язки і нові смисли. 

Наприклад, у п’єсі «Той, що відчиняє двері» 
навіть коли цілу сцену («політичну»), ці лість лиши-
лася, але з акцентуванням інших смислів, вистава 
виявилася більш трагічною. У втіленнях «Химерної 
Мессаліни» по-різному комбінували сцени прак-
тично у всіх постановках. Наприклад, у Київському 
ТЮГу на Липках в постановці Костян тина Дубініна 
завдяки паралельному монтажу сцен відбувався 
«стереоефект» – сцени ніби перебували в діалозі 
одна з одною, додаючи додаткових смислів. У п’єсі 
«І все-таки я тебе зраджу» – все скомбіновано зі 
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сцен з різних «просторів»: реальність, потойбіччя, 
світ снів, світ творів, цитати. Це дозволяло пере-
комбіновувати, виймати, додавати, вставити додат-
ковий твір. Наприклад, у постановці Олександра 
Мірошниченка в Луганську була вийнята одна зі 
сцен у фіналі, а у постановці Людмили Колосович у 
Львові – вмонтовані до даткові твори Лесі Українки. 
В обох виставах використовувався прийом пара-
лельних дій, коли персонажі з одного світу могли 
спостерігати за дією з іншого світу, що створювало 
складний неоднозначний простір дійства.

принцип обману. Один із важливих засобів – 
варіативність у грі з текстом і підтекстом. Якщо 
те, що думають герої, відрізняється від того, що 
вони говорять про це, тобто, якщо є обман, то те, 
що стоїть за цим обманом, може вигадуватися по-
різному. Ситуацію можна ускладнити. Людина про-
тягом дії п’єси міняється. Десь персонаж щирий, а 
десь – ні, і це може закладатися у п’єсу варіативно, 
неоднозначно. Тоді у сценічній інтерпретації ви-
значити, де він щирий, а де – ні, можна по-різному. 
Це може бути незрозуміло до кінця і мінятися про-
тилежно. Наприклад, образ Нарциса у Київській 
постановці і Білоцерківській – суттєво різняться. 
У першій персонаж намагається маніпулювати 
Месса ліною, але його рушій – власна пристрасть 
до неї. У другій версії – маніпуляція більш прозора, 
а рушієм стає жадоба влади, пристрасть – лише 
частина маніпуляції, що суттєво переакцентовує 
весь образ. У постановці «Самогубство самоти» 
в Київському театрі МІСТ від ступеня щирості героя 
в окремих сценах залежить інтерпретація фіналу – 
герої розбиваться, стрибнувши з парашутом, чи ні. 

принцип «альтер» головних героїв. Один 
із головних принципів – не робити «персонажів-
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функцій». Можуть бути також «варіативні» головні 
герої – в одній версії один головний, в іншій – інший. 
Актори різні, і темпераменту, і по амплуа, і по силі. 
Якщо актор більш сильний у неголовній ролі, він 
може переакцентувати всю виставу. Наприклад, у 
виставі Ольги Болховітіної «Химерна Мессаліна» 
в Чернівцях виконавці ролей Нарциса та Клавдія 
були потужнішими і досвідченішими, ніж головна 
героїня Мессаліна, відповідно і смисли помінялися: 
головною ідеєю стала неможливість людини, 
яка опиняється при владі, керуватися почуттями. 
Влада знищує чуттєвість, або знищує саму люди ну. 
Натомість у її виставі в Білій Церкві головна героїня 
була найсильнішою в акторській грі, і смисловий ак-
цент перемістився її трагічну самотність і зрадже-
ність усіма. У більш ансамблевій грі у Київському 
театрі на Липках акцентувалася радше внутрішня 
боротьба в самих героях. У виставі «Навь» Андій 
Білоус сприйняв героїнь Марту і Тінь як альтер-его 
Галини, запропонувавши у фіналі «вбити» не Марту, 
а Галину – ця «віртуальна» смерть в потойбічному 
світі «наві» було знаком воскресіння в «яві». 

Якщо неголовний персонаж ближче режисеру, 
він підсвідомо, або свідомо його виділяє і пере-
акцентовує. Тому важливі або рівнозначні, або 
«страхувальні» варіанти. Коли є два рівнозначні по 
силі актори, іноді це лишається рівнозначним, а іноді 
хтось із них лідирує – в одному спектаклі веде одна 
актриса, в іншому – інша («Той, що відчиняє двері» 
зазвичай має 2 лідера, але це може бути будь-хто 
з двох персонажів, в залежності від самих актрис). 
Можливе також існування в одному персонажі – 
різних людей, свідома двоїстість. Наприклад, у 
львівській версії моноп’єси «Мільйон парашутиків» 
виникає персонаж-привид загиблої героїні. У версії 
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«Химера» в театрі на Липках двоїстість головної 
героїні була підкреслена додатковим образом німої 
Вовчиці, як альтер-его героїні та «голосом моралі» з 
цитатами Сенеки. Вбивство не самої себе, а вовчиці 
в собі – візуалізував сенс боротьби. Ще один ме-
тод варіативності – відсутність другорядних героїв, 
які згадуються побічно, або потенційно можуть 
існувати. Наслідок – поява безсловесних «масовок» 
в «Химерній Мессаліні» в Чернівцях, ожилих трупів 
і п’яних санітарів в «Тільки не це» за п’єсою «Той, 
що відчиняє двері» в Мінську. 

особливі місця дії. Важливе парадоксальне 
місце дії, яке може дати неоднозначний образ для 
вистави, або віртуальний простір. Морг, дах, дивне 
місто Н., вечір-суд. Місце паралельного існування 
кількох просторів: потойбіччя, реальності, сну тощо. 
Парадоксальність може провокувати і нелінійне, 
багатоканальне існування на сцені, як у згадува-
них версіях п’єси «І все-таки я тебе зраджу». Або ж 
це провокує застосовувати незвичні місця для по-
казу вистави. Наприклад, у постановках «Той, що 
відчиняє двері» в Одесі та Кракові використовува-
лися підвали під сценою – характерно, що поста-
новники не знали про версії одне одного. 

перевертні, дубль-фінали, відкриті фінали. 
Си туація повертається з різних точок зору: ми ди-
вимося від імені одних персонажів, потім ситуація 
повертається і відбувається з боку інших, і пере-
акцентовується, потім ще поворот – з третьої точки 
зору. Якась із цих сторін може бути ближче режисе-
ру, здаватися більш важливою. 

Наприклад, у п’єсі «Самогубство самоти»: 
люди, коти, інопланетяни, які маніпулюють нами, 
потім – шоу і телеглядачі. Цікава незвичайна точ-
ка зору: ми не думаємо, що про нас думають коти, 
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або інопланетяни. Або чи не хотіли б ми дивитися 
шоу про самогубство? Ще одна версія – ситуація 
відбувається серйозно, потім як розиграш, а потім 
виявляється, що це не розиграш, а насправді, тільки 
персонажі у момент гри цього не знали. Скажімо, 
«реальність» смерті персонажів у «Той, що відчиняє 
двері». 

Відкритий фінал – надзвичайно потенційно 
варіативний засіб. Він може бути відкритий у п’єсі, 
але у спектаклі все одно чаша терезів схиляється в 
той чи інший бік. Наприклад, у «Самогубстві само-
ти» – люди стрибнули з даху у фіналі, і незрозуміло, 
що з ними сталося: вони розбилися чи ні. Але в 
авторському спектаклі я зрозуміла, що треба ви-
бирати, і я акцентувала версію, що вони не роз-
билися, але більшою мірою за підтекстом, ніж у 
буквальному вираженні. Проте була одна виста-
ва, де зовні все відбувалося таак само, але стало 
зрозуміло у фіналі, що герої розбилися. Спекталь 
закінчився, а публіка продовжувала сидіти – і не 
аплодувала, і не вставала – це нагадувало поми-
нальну хвилину. І це було показово – за умов ви-
ского ступеня варіативності фіналу, його радикаль-
на інтерпретація може залежати від найменших 
нюансів гри, але також  і від сприйняття публіки, 
діалогу акторів із нею. 

гра з жанром. Один із засобів варіативності – 
комбінування жанрів, далеких один від одного. 
Трагікомедія вважається головним жанром ХХ сто-
ліття, натомість у сучасному світі жанрова пара-
доксальність і дифузія загострюється іще більше 
та індивідуалізується. Жанр потребує авторської 
деталізації і уточнення. Я зазвичай пропоную ра-
дикальні поєднання: мелодрамофарс, трагіфарс, 
чорна комедія для театру національної трагедії. 
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Тоді теж є простір, куди повернути для режисера. 
Щось зробити домінантою, а щось – другорядним. 
Наприклад, версія «Самогубства самоти» у Харкові 
була інтерпретована більш трагічно, а у Любліні в 
Театрі імені Ю.Остерви режисер повернув у фарс, 
навіть драму абсуруду. Або взагалі жанр позначе-
но ескізно, начерками – драматична імпровізація, 
просто п’єса, текст, а домінанта визначається 
варіативно.

«туманні» образи. Ще один метод провокації 
варіативності – «думати неясними образами», на 
рівні відчуття енергії, а не конкретних візуальних і 
звукових рис. Можливо, в цьому є щось від сліпо-
глухого. Ось ми бачимо людину вперше, і виникає 
відчуття ставлення до неї на енергетичному рівні: 
симпатія, закоханість, тривога, відторгнення. Це 
відчуття не залежить від візуального образу або 
голосу. Це може якось впливати, але в основі – 
інше, внутрішнє відчуття. Тому в тих випадках, 
коли персонажі не мають реальних історичних 
прототипів, я уникаю схожості з реальними людьми, 
а якщо використовую власні спогади – то завжди 
намагаюсь щось змінити, дистанціюватися, одягну-
ти «маску». 

автор та інші: стереоефект. Коли я пишу 
п’єси, в уяві це можуть виконувати конкретні ак-
тори. Йдеться не про використання фактів їхніх 
біографій, а лише фахових особливостей. Не 
обов’язково, щоб саме ці актори, яких ти уявляєш, 
зіграли ці ролі, так само необов’язково, щоб режи-
сер, з яким ти обговорюєш п’єсу в процесі, робив 
її першопрочитання. Важли во, що наявність різних 
«фокусів» створює стереоефект, неоднозначність. 
І це дає можливість спрямування у майбутнє, 
а не минуле. Зауважу, що це нерідко створює 
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парадоксальні ситуації, коли події п’єси «збува-
ються» в долях авторів, акторів, режисерів, але це 
надто інтимний аспект, який не варто висвітлювати 
у статті. Проте цей факт засвідчує особливість 
драматургії – спрямованість не на «вчора», не на 
«тут і тепер», а також «завтра», її прогностичність, 
а не лише діагностичність. Під сумовуючи, заува-
жу, що варіативність дає можли вість більш дієвого 
інтерактивного включення у творення, і тоді це 
більшою мірою впливає і на долю людей залучених 
до цієї гри. 

анотація. У статті запропоновано концепцію сучасного 
драматичного твору, як «гіперавторства», який передбачає різні 
сценічні версії. Автор зазначає фактори, які вплинули на зміну 
поняття сценічності: режисерська революція, глобалізація, 
існування в кількох реальностях, кліпова свідомість, ігрові 
комп’ютерні технології. У дослідженні аналізуються авторські 
драматичні твори у співвідношенні з театральними інетепрета-
ціями. На основі цього аналізу автор пропонує тези, які про-
вокують сценічну варіативність: парадоксальна ситуація, ком-
позиція-конструктор, принцип «багатоповерхового будинку», 
альтернативні герої, гра з жанром, відкриті фінали тощо.

ключові слова: сучасна драматургія, сценічна інтерпре-
тація, «кліпова» свідомість, варіативність, драматична ситуація, 
композиція-конструктор, жанр, персонажі.

аннотация. В статье предложена концепция современного 
драматического произведения, как «гиперавторства», которая 
предполагает разные сценические версии. Автор определяет 
факторы, которые повлияли на изменение понятия сценично-
сти: режиссерская революция, глобализация, существование в 
нескольких реальностях, клиповое сознание, игровые компью-
терные технологии. В исследовании анализуются авторские 
драматические произведения в соотношении с театральными 
инетепретациями. На основе этого анализа автор предлага-
ет тезисы, которые провоцируют сценичечкую вариативность: 
парадоксальная ситуация, композиция-конструктор, принцип 
«многоэтажного здания», альтернативные герои, игра с жан-
ром, открытые финалы и прочее.



Ключевые слова: современная драматургия, сценическая 
интерпретация, «клиповое» сознание, вариативность, 
драма-тическая ситуация, композиция-конструктор, жанр, 
персонажи.

Summary. In this article there is the concept of modern drama, 
as «hyperauthorships» that assumes different scenic versions. The 
author defines factors which have affected change of the concept of 
staginess: director's revolution, globalisation, existence in several 
realities, clip consciousness, game computer technologies. 

In the context of global changes in the world and the theater the 
drama should combine the knowledge of past forms with the forecast-
ing of the future. The author offers another link text with reality - not 
only mimetism, but «prophetic». The proposed thesis based on 
experience of the dramaturg and analysis of performances by the 
author plays. That is an attempt to fix the results of the creative 
laboratory   from the standpoint of the author and observer of different 
stage interpretations of texts.

The author analyzed dramatic works in relation to theatrical 
interpretations. The author examines the different versions of works 
such as «Still I betray you», «Bizarre Messalina», «Penultimate court 
or Feast dead leaves», «The one that opens the door», «When the 
rain comes back», «Suicide of the solitude». Analyzing different stage 
interpretations of his works relatively primordial text, the author notes 
the vectors, the possible ways that provoke a wide range of theatrical 
variability. Based on this analysis, the author proposed the following 
thesis that provoke multiple stage version: initial paradoxical 
situation, Designer composition, the principle of «multi-storey 
building», alternate characters, playing with genre, open finals etc. 
The proposed thesis can be applied to other dramatic works, both for 
analysis and for creation. Variability  is expanding potentially reader-
ship and directors who could be interested in the following of the text.

Keywords: modern dramatic art, scenic interpretation, «clip» 
consciousness, variability, a drama situation, a composition-designer, 
a genre, characters.
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