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Верещак Ярослав

пРо деЯкІ тематичнІ  
та стилІстичнІ особлиВостІ  

сучасної укРаїнської дРаматуРгІї  
длЯ дІтей

Сучасна українська драматургія для дітей 
впродовж останніх десятиліть знаходиться поза 
увагою як спеціалістів театральної справи, так і 
відповідних керівних і громадських організацій. За 
часів незалежної України не було видано жодної 
тематичної збірки п’єс, не проводилися конкурси на 
кращий твір для дітей та юнацтва, не кажучи вже 
про наукові конференції, круглі столи чи спеціальні 
огляди вистав. Без перебільшення можна сказа-
ти, що сучасна драматургія для лялькових театрів 
опинилася в катастрофічному стані. Як правило, 
п’єси для своїх вистав – здебільшого інсценізації – 
пишуть самі режисери, і, хоч при цьому частково 
зросла увага до класичних творів (що має певне 
позитивне значення), але натомість лялькові те-
атри практично відмовилися від роботи з сучас-
ними авторами. З метою вирішення цих та інших 
важливих проблем Відділ драматургічних проектів 
НЦТМ ім. Леся Курбаса започаткував комплекс-
ний проект «Драмовичок», завданнями якого стали 
майстер-класи провідних драматургів та відомих 
фахівців театру, пожвавлення діалогу між дра-
матургами, режисерами, критиками та видавця-
ми, всебічна популяризація творів, написаних для 
дітей і найголовніше – видання антології су часних 
українських п’єс для дітей з однойменною назвою. 
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до антології «драмовичок» увійшли двад-
цять чотири різножанрові п’єси, і хоч їхні автори 
зазвичай не гребують оригінальними визначен-
нями жанрів, – казка-шоу, крута новорічна казка, 
містична придибенція, скомороша гра тощо, – 
усі твори можна класифікувати за таким умов-
ним принципом:

1) казки:
А. Багряна «Шовкова зоря, або навчи мене 

співати!», Л. Білик «Як перемогти Лихвоту», Я. Ве-
рещак «Новорічна крутоверть», О. Гончаров «Приго- 
ди лівого черевичка», О. Зоренко «Кам’яний птах», 
С. Лелюх «Цирк життя нашого», Б. Мельничук «За- 
дерикуватий півень», Неда Неждана «Зоряна манд-
рівка», Вс. Нестайко «Загадка рудого Жевжика» і 
«Таємниця Країни Сонячних Зайчиків» (попередня  
назва «Перо Жарт-птиці»), Н. Симчич «Марко з Коти- 
горошівки» і «Свято Зірки, або Бажання, здійснись!»;

2) музичні казки:
Я. Верещак, О. Вратарьов, муз. І. Поклада «Чер-

вона ружа на вербі» («Зелена гора»), О. Вітер «Як 
стати справжнім бегемотом», Неда Неждана «За-
чаклований Ховрашок»;

3) неоміфічні казки:
І. Андрусяк «Як подружитися з Чакалкою» (За 

мотивами повісті «Стефа і її Чакалка»), Б. Жолдак 
(вірші Є. Нарубиної) «Знай, хто Мамай», Б. Жолдак, 
(вірші Є. Нарубиної) «Нові пригоди козака Мамая», 
О. Гаврош «Розбійник Пинтя у заклятому місті» і 
«Цирк Івана Сили»; 

4) мюзикл: О. Вратарьов, муз. Т. Піскарьової 
«Принц Чупринка і співуча ялинка»;

5) фентезі: Я. Верещак «Чудо святого Миколая»;
6) лялькова містерія: А. Вишневський «Козак 

Мамай і ключі від Раю»;
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7) театральна буфонада: С. Лелюх «Коломбіна, 
П’єро, Арлекін».

Цікаве перше враження від зазначених вище 
творів: вже самі їхні назви стають певним камер-
тоном оптимістичного святкового настрою. Ближче 
знайомство дарує нам двадцять чотири оригінальні 
моделі гри, в яких незмінно перемагають добро 
і справедливість. І навіть якщо у фіналі поетичної 
історії А. Багряної «Шовкова зоря, або навчи мене 
співати» з’являється сумний мотив – гине казко-
ва квітка Едельвейска, – то цей мотив перевершує 
життєдайна мелодія кохання Андрія та Оксани.

Однак, заглибимось в архітектоніку образної 
системи хоча б кількох, на нашу думку, найоригі-
нальніших моделей гри. Ми підходимо до оцінки тієї 
чи іншої дитячої п’єси за принципом: це має бути 
образне й високохудожнє видовище однаково 
цікаве як для дітей, так і для дорослих. Є п’єси, 
в яких автори свідомо занижують «інтелектуальну 
планку», мовляв, діти не зрозуміють, і, як правило, 
такі драматурги опиняються в зоні спрощених об-
разних схем, а, простіше кажучи, примітивного сю-
сюкання. Переважна ж більшість названих п’єс – це 
складні поетичні моделі: та ж таки п’єса А. Багряної 
«Шовкова зоря…», «Знай хто Мамай» Б. Жолдака 
з віршами Є. Нарубіної, «Зоряна мандрівка» Неди 
Нежданої, п’єси Надії Симчич, поетичний мюзикл 
«Принц Чупринка і співуча ялинка» О. Вратарьова, 
муз. Т. Піскарьової. Та, мабуть, слід особливо виді-
лити ті сюжетні моделі, що створені за допомогою 
чи не найскладнішого театрального стилю – «театру 
в театрі». Однією з таких п’єс є«Козак Мамай і ключі 
від раю» А. Вишневського – переможця конкурсу 
«Коронація слова». Прийом «гра у грі» дозволяє ав-
тору з легкістю і гумором перевтілювати Шинкарку 
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на Смерть, апостола Петра на Кобзаря, виводити 
в інтермедії гумористично-побутовий образ Бога, 
Песика Ложку та Коня Гриву наділяти привабливи-
ми людськими рисами, та й взагалі – з неабиякою 
душевною щедрістю розсипати по всій п’єсі дотепні 
бурлескні сцени й вишукані діалоги. Варто навести 
хоча б одну з таких сцен. 

«Серед степу під дикою яблунькою, обіпершись на неї 
спиною, сидить козак Мамай, на бандурі грає. Підхо-
дить Смерть. 
смерть: Це ти Мамай?
мамай: Кажуть, що я...
смерть: Хто каже?
мамай: Люди... А як не скажуть, то збрешуть... От 
візьмімо мого батька. Посадив грушу, а виросли 
яблука. 
смерть: Як це на груші яблука?
мамай: А хто сказав, що на груші? Вона того року 
не дала урожаю, а дві яблуньки, що поряд росли, – 
от вродили, так вродили. Усе село три роки поспіль 
тільки на цьому й жило. 
смерть: З двох яблуньок три роки?
мамай: Та ні. З яблуньок лише рік. А от коли вро-
дили три груші...
смерть: Так. Я вже забула, чого прийшла...
мамай: Може, за яблуками?
смерть: Ні.
мамай: Тоді за грушами?
смерть: Забрати тебе, Мамаю, прийшла. Смерть я.
мамай: То забирай. Тільки ось не знаю, що роби-
ти... Не можу я просто так піднятись і піти. 
смерть: А що сталося?
мамай: Розумієш, на цій яблуньці усе небо трима-
ється. Якщо відійду, – воно разом з деревом впаде і 
весь люд на землі загине. 
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смерть: То й що?
мамай: Не буде кому тебе боятись.
смерть: То хай хтось інший потримає.
мамай: Інший козак аж за три дні на зміну має при-
йти. Може, зачекаєш?
смерть: Ні, Мамаю. Знаю я тебе… Не перший раз 
бачимося… За три дні ти ще якусь відмовку знай-
деш… Може, краще я підіпру її, а ти швидко збігаєш 
за зміною?
мамай: Навіть не знаю... Коли щось, то з мене потім 
спитають. Може, сама сходиш?
смерть: Та хто ж мене послухає?
мамай: Ну, добре... Тільки міцно тримай.
смерть: (підперши яблуньку) Ось так. А ти дивись, 
Мамаю, бо не повернешся – відпущу яблуньку. 
Усі згинуть. Все одно до мене прийдеш, але вже з 
гріхом великим.
мамай: (сідає на коня) Я тільки на Січ зганяю, а там 
ще зміну знайти треба, може вона десь у поході...
смерть: Та скачи вже! І пам’ятай: у тебе одна доба, 
а далі – не мій клопіт.
мамай: Тоді не прощаюсь. 
Мамай на коня – і поскакав».2 

Інший твір, написаний у цьому ж ключі – «Цирк 
життя нашого. Казка для дітей і дорослих» С. Лелюх, 
відкриває нові можливості для постановників. До-
сить красномовний сам лише перелік дійових осіб: 

«РОМА – чоловік і маска (лялька) – приборкувач
БАГІРА – його дружина і маска (лялька) – тиг-

риця
МІМІ – актриса і маска (лялька) – собачка
2 Тут і далі цитування за електронними варіантами 

текстів, що зберігаються в банку даних Відділу драматур-
гічних проектів НЦТМ ім. Леся Курбаса
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ПТАШЕНЯ СТРЕС – загадкове створіння»
Четверо акторів, які знову ж таки за допомо-

гою магічних перетворень у стилі «театр в теат-
рі»... точніше «цирк у цирку» здатні досягти як ко-
медійних, так і трагедійних висот. При цьому в ролі 
поета-комедіографа авторка виступає сама, а на 
роль драматичного барда запросила свого колегу, 
поета і драматурга Олексу Сліпця. І несподівано ко-
медійна історія про циркові пригоди приборкувача 
Роми і його дружини-хижачки Багіри набуває мало 
не трагедійного звучання у сцені з Пінгвінами, яких 
силоміць привезли в цирк злочинці-браконьєри:

“ПІНГВІНИ (співають). 
 До небес, роздираючи хмари,
 Вже сягли крижані пазурі –
 Лід байдужий до Божої кари,
 Лід панує внизу і вгорі!
Попід урвищем сходяться в битві
Снігові вояки й буревій.
Ми не гаємо часу в молитві –
Виживає лише молодий!
 Нам немає ні спасу, ні схову,
 А коли вже судилося так, –
 Ми вдяглись попри все у зразкову
 Білосніжну манишку і фрак!
Ми – пінгвіни й не можем летіти
У краї, де пурга не реве, –
Але тільки пінгвін може жити
Там, де гине за мить все живе!..”3 
Як нам видається, унікальним у цьому мисте-

цькому стилі «театр у театрі» є творчий досвід 
відомого поета й драматурга Олександра Вра-
тарьова, автора кількох сучасних мюзиклів і, зокрема, 

3 Там же.
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«Весе лого дитячого шоу на всі часи й канікули 
«ПРИНЦ ЧУПРИНКА І СПІВУЧА ЯЛИНКА». 
(Муз. Т. Піскарьової). Попри високі художні якості 
віршованих текстів, цьому творові властиві новатор-
ські пошуки неординарних сценічних прийо мів, що 
започаткували цілу низку оригінальних образних 
перетворень. Так співучі ялинки отримують казкову 
можливість ходити, енергія чарівних пісень перетво-
рює негативних персонажів на позитивних, а відомий 
персонаж дитячої літе ратури Пеппі-Довгапанчоха 
несподівано стає антиподом світлих сил мюзикла:

Прийом «театру в театрі» дозволяє драматургові 
вирішувати не лише складні сюжетні колізії, а й до-
сягати високого рівня у постановці морально-етич-
них проблем. І не останню роль у цьому відіграють 
образні, а головне – близькі дитячій аудиторії віршо-
вані тексти:

На екрані і на сцені
Всюди тільки супермени – 
Термінатори, Бетмени
І отой павук.
Супермен погляне в очі,
Заволає, зарегоче – 
І тобі каюк.
Україна – наша ненька,
Тут хлоп’ята неслабенькі,
Тільки пригадай:
Богатир Ілля з билини,
Кожум’яка і Добриня,
І козак Мамай.4 

Аналізуючи сучасні п’єси для дітей, не можна 
не помітити актуального як на наш час процесу, що 
стосується пошуків виражальних мовних засобів. 
Практично у кожній «дитячій» п’єсі присутні більш чи 

4 Там же.
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менш довершені поетичні тексти. При цьому це не 
лише пісні дійових осіб, а й заримовані діалоги. Це 
почасти властиво творам В. Нестайка, І. Андрусяка, 
Неди Нежданої, Н. Симчич, О. Вратарьова. Та мож-
на сміливо стверджувати, що всі без винятку автори, 
які пишуть для дітей, шукають і знаходять неповторні 
мовні звороти, окремі слівця як для позитивних, так 
і для негативних персонажів, відроджують призабуті 
фольклорні перлини. Читаючи твори В. Нестайка, 
Н. Симчич, Б. Жолдака, О. Гавроша, А. Багряної, 
О. Вратарьова, О. Вітра, опиняєшся у зоні образної, 
сказати б, запашної української мови. Ось кілька 
прикладів. 

З п’єс Надії Симчич: «Закрайсвіття», «Між-
часся», «Ваша розумносте», «Ваша кривавосте», 
«Королівство кривавого Дракона», «Принцеса Пе-
люстка», «Їм Не Наїмся», «П’ю Не Нап’юся». 

З п’єси В. Нестайка «Загадка рудого Жевжика»: 
«Баба на язик клепана», «Вона добра, але балачка 
у неї з перцем», «Щоб тобі повилазило», «Щоб тобі 
пуп розв’язався!»

З п’єси О. Вітра «Як стати справжнім бегемо-
том»: «Спершу я заслухався. Ні, не так. Спершу я 
закапризувався. Потім зарюмсався, завередував-
ся, а вже після всього того заслухався!» «Мій тато 
не кусючий. Він гримучий», «Якщо не слухати, як 
гримає тато, доведеться слухати, як гримає мама». 

Окремо слід відзначити п’єси, які з однаковим 
успіхом можна грати як наживо, так і на сценах ляль- 
кових театрів. Це, зокрема, «Зачаклований ховра-
шок» Неди Нежданої, «Як стати справжнім беге- 
мотом» О. Вітра, «Цирк життя нашого» С. Лелюх, 
«Червона ружа на вербі» Я. Верещака та О. Врата-
рьова, «Загадка рудого Жевжика» В. Нестайка, п’єси 
Б. Жолдака про Мамая і, мабуть-що, притчова історія 
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для дітей старшого віку «Розбійник Пинтя в зачаро-
ваному місті» О. Гавроша. Остання, хоч і переобтя-
жена гумористичними елементами «драми жахів», 
могла б стати непоганою першоосновою для театру 
маріонеток чи експериментальної синтетичної ви-
стави із змішаним складом – живі виконавці, маски 
і великі ляльки в людський зріст. Натомість п’єсам 
Неди Нежданої, О. Вітра, С. Лелюх і О. Вратарьова, 
поза сумнівом, судилася щаслива сценічна доля (три 
перші вже мають успішні першопрочитання). 

Не можу не поділитися тут двома прикладами з 
власного досвіду творення п’єс для дітей: перший – 
дуже успішний, має понад десять постановок в 
теат рах України: «Червона ружа на вербі» («Зелена 
гора») у співавторстві з Олександром Вратарьовим, 
композитор І. Поклад; другий приклад – загадкова 
невдача, ось уже кілька років не розгадана як моїми 
колегами, так і знайомими режисерами: «Чудо 
святого Миколая. Співучо-танцювально-розмовне 
фентезі». (Відразу ж зауважу: слово «невдача» 
стосується не драматургічних якостей твору, а ли-
шень його театрального втілення). Щаслива доля 
п’єси «Червона ружа на вербі» («Зелена гора») 
розпочалася з визначення жанру: скомороша гра. 
А позаяк кожен із нас, співавторів, мав своє уяв-
лення про безмежні мистецькі можливості наших 
далеких театральних прародичів-скоморохів, то 
рамки нашої творчої фантазії, – а отже, самоцен-
зура! – були суто умовними. Ця творча розкутість 
позначилася в усьому: від ефектних і несподіваних 
перевтілень дійових осібдо простого визначення 
місця дії, принципової боротьби з заяложеними те-
атральними штампами, – і, врешті, до парадоксаль-
ного рішення характерів дійових осіб. І прикметно, 
що досвід різних театральних постановок «Червоної 
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ружі...» – як у дитячих, так і в «дорослих» театрах – 
свідчить про надзвичайну творчу ефективність об-
раного нами прийому «гра в грі»: як на гастролях, 
так і стаціонарно вистави йшли (і йдуть) з незмінним 
успіхом. Натомість «Чудо святого Миколая» – п’єса, 
що начебто має всі передумови для успішної 
театральної практики, – досі не знайшла свого пер-
шопрочитання. Можливо, це через те, що, на відміну 
від «скоморошої розкутості» попередньої п’єси з 
самого початку роботи над «Чудом...» я зіткнувся з 
практичними реаліями замовника – Житомирського 
муздрамтеатру ім. Кочерги. Після перегляду ви-
стави за моєю п’єсою «Новорічна крутоверть» від-
булася зустріч з групою молодих акторів. Виникло 
бажання продовжити творчі контакти, а саме: ство-
рити п’єсу про св. Миколая. Стали думати-гадати 
про виконавців майбутніх (а надто – дитячих) ро-
лей: адже без дітей вистава про св. Миколая не-
можлива. Так у процесі розмови виникла сюжет-
на фабула майбутньої п’єси: третьокласниця Ніка 
придумала собі таку молитву: «Святий Миколаю, 
будь ласка, благаю, поки ця нічка промине, зроби 
дорослою мене...». Виконав бажання Ніки святий 
Миколай, зробив її дорослою. Та разом з нею стали 
дорослими всі її однокласники, які зовсім не хотіли 
обтяжувати життя проблемами дорослих.

Робота над п’єсою тривала понад півроку, було 
створено оригінальну історію з віршами і само-
бутніми характерами. Перші професійні поцінову-
вачі, режисери, колеги-драматурги схвально поста-
вилися до нового матеріалу, а світлої пам’яті Нора 
Верховець – досвідчений театральний критик – ска-
зала буквально таке: «Нарешті я прочитала нор-
мально зроблену п’єсу для дітей і дорослих, без сю-
сюкання і примітивних моралізаторських повчань». 
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Але згодом помінялося керівництво театру, і про п’єсу 
фактично забули. І це не дивно: постановка подібної 
п’єси, та ще й написаної у непопулярному в наших 
театрах стилі «театр у театрі» вимагає кропіткої 
експериментальної роботи. Адже головні персонажі 
«Чуда…», ставши зовні дорослими, все одно залиша-
ються дітьми – і тут на акторів чатує небезпека опу-
ститися до«капусникового» шаржування. Непростим 
завданням, мабуть, слід вважати поєднання в одній 
виставі елементів чистого фентезі (Ангели, Сорока, 
святий Миколай) з гострогротескною лінією Спеців 
чи дволиким Спонсором. Однак,підбадьорений пози-
тивною оцінкою колег, я зробив те, чого ніколи досі 
не робив: розіслав текст п’єси знайомим режиссе-
рам і директорам театрів, з якими вже доводилося 
разом працювати. Жодної відповіді – розпочався но-
вий етап в історії нашого театрального мистецтва, 
який пізніше отримає назву «директорського театр». 
жодного ризику, жодних складних експериментів, 
курс на стовідсотковий глядацький успіх і, що 
найстрашніше, – панічний страх перед гостро-
конфліктними, актуальними творами, які могли  
б викликати невдоволення чи заперечення при-
владних структур-розпорядників бюджетних  
коштів – ось характерні ознаки цього згубного 
явища в історії нашої культури, делікатно на-
званого «директорський театр». Переважній 
більшості талановитих творів, що складають непо-
вторну в своєму роді антологію «Драмовичок» ско-
ро доведеться зіткнутися з непростими реаліями 
вітчизняного театрального сьогодення. Хочеться 
вірити, що наші колеги-режисери, критики і, врешті, 
директори театрів підтримають ініціативу НЦТМ 
імені Леся Курбаса і подарують українським дітям 
нові повчальні й святкові видовища. 
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анотація. У статті зроблено спробу проаналізувати тема-
тичні та стилістичні особливості творів сучасної української 
драматургії для дітей, що увійшли до антології «Драмовичок», 
підготованої Відділом драматургічних проектів НЦТМ ім. Леся 
Курбаса. Автор зосереджує свою увагу передусім на художній 
вартості п’єс, їхніх неповторних сюжетних побудовах. Зокрема 
аналізуються твори, написані в оригінальному сучасному стилі 
«театр в театрі». В досліджені також приділено увагу актуаль-
ному – як на наш час – процесу, що стосується пошуків вира-
жальних мовних засобів, відродженню призабутих фольклор-
них перлин. 

ключові слова: творення, антологія, сюжетні побудови, 
«театр у театрі», казка, фентезі, виражальні мовні засоби. 

аннотация. В статье сделана попытка проанализировать 
тематические и стилистические особенности произведений со-
временной украинской детской драматургии, вошедших в анто-
логию «Драмовичок», подготовленную отделом драматургиче-
ских проектов НЦТИ им. Леся Курбаса. Автор сосредотачивает 
свое внимание прежде всего на художественных достоинствах 
пьес, их неповторимых сюжетных построениях. В частности, 
анализируются произведения, написанные в оригинальном со-
временном стиле «театр в театре». В исследовании также уде-
лено внимание актуальному в контексте нашего времени про-
цессу, имеющему отношение к поискам виразительных средств 
языка – возрождению забытых жемчужин фольклора. 

ключевые слова: создание, антология, сюжетные постро-
ения, «театр в театре», сказка, фентези, выразительные сред-
ства языка.

Summary. The article is an attempt to analyze the thematic 
and stylistic features of contemporary Ukrainian drama pieces for 
children included in the anthology «Dramovychok», prepared by the 
Dramatic Projects Division of The Les’ Kurbas SCTA (State Centre 
for Theatre Arts). Primarily, the author focuses on the artistic merits 
of the plays, their unique story constructions. In particular, the 
analyzed works are written in the original modern style «theatre in 
the theatre». The article also pays attention to the current process 
related to the search of expressive means of language as well as 
revival of the forgotten jewels of folklore. 

Keywords: creation, anthology, story constructions, “theatre 
in the theatre”, fairy tale, fantasy, search, expressive means of 
language. 




