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Мірошниченко Надія

дРаматуРгІЯ І РеальнІсть: 
ІдентифІкацІЯ майбутнього

Майже аксіоматичною тезою стало те, що стихія 
театру – це час. І саме пов’язаність із категорією 
часу робить мистецтво театру плинним, нефіксо-
ваним, мінливим. Існування у двох часових просто-
рах – життєвої реальності і реальності вистави, які 
можуть як наближатися, так і суттєво різнитися за 
формою перебігу часу, і створює ту стереоскопічну 
складність і унікальність театрального дійства. Дра-
матургія ще більшою мірою ускладнює множинність 
і взаємодію часових реальностей: часу написання, 
часу власне тексту, часу створення вистави, часу 
реальності самої вистави, часу показу. Вочевидь, 
важливим фактором є синхронізація відчуття часу і 
актуальних проблем у драматичному тексті, виставі, 
і реальності, яку переживають актори і публіка. Бо 
саме ця синхронізація чи асинхронність актуальності 
ймовірно впливає на порозуміння між акторами і 
публікою, на те, наскільки адекватним є театральне 
дійство викликам часу. Як і на те, чи залучаються 
глядачі до емоційного та інтелектуального сприй-
няття вистави, чи, можливо,залишаються байдужи-
ми. Гадаю, ця проблема пов’язана і з розумінням 
«живого» і «мертвого» театру. Асинхронність, яка 
є спробою дублювання, фіксування часу певної 
реальності у певних формах, а не пошуком і вига-
дуванням інших, які провокують взаємодіяти з тек-
стом і дійством, – імовірно і призводить до форм 
омертвілого театру. 
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Одна з основних особливостей українського 
театрального процесу – асинхронність із сучас-
ною реальністю. Ця асинхронність виявляється в 
ігноруванні новітньої драматургії і сучасних теат-
ральних форм і в тиражуванні одних і тих самих кла-
сичних чи нових розважальних творів, які очікувано 
можуть викликати звичну реакцію у публіки, але 
не спровокують ані сильних емоцій, ані тривалих 
дискусій. Це форма театру-музею, або театру-шоу. 
«Живий» театр потребує таких проблем і форм, які 
резонують із реальністю акторів і публіки, тобто є 
актуальними для сучасників. Натомість трактування  
театру як «діагностичної моделі» суспільства, за-
пропоноване доктором мистецтвознавства Н. Кор-
нієнко, – це надзвичайно важливий фактор у тво-
ренні живого, а не музейного мистецького простору.

На перший погляд, саме стратегія фіксування в 
драматичному тексті моменту «тут і зараз»видається 
відповідним живому театру. Але що вкладати в по-
няття «сучасний»? Саме тут нерідко відбувається 
підміна понять, а як результат – зміщення акцентів. 
Я пропоную розуміти під сучасною драматургією 
тексти, написані сучасниками, які резонують із про-
цесами, які відбуваються у світі, як за сутністю, так і 
за формою. Але зовсім не обов’язково «сучасність» 
драми є визначником кола тем, буквальним зобра-
женням сучасної реальності. Власне, ми говоримо 
про співзвучність, а не про дзеркальність. Натомість 
вульгаризація терміну «сучасність» призводить до 
хибного розуміння драми як написаної лише про 
сучасність. Натомість історичні, містичні та фантас-
тичні п’єси відкидаються як «неактуальні». Замість 
пошуку актуальних проблем, які можуть прояви-
тися у будь-якій формі, автори обмежують свою 
фантазію і намагаються якнайточніше відтворити 
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реальність. Себто сучасність починає визначатися 
не суголосністю з реаліями життя, а формальною 
відповідністю цим реаліям. Ефект від цього може 
бути прямо протилежний очікуванням. Адже постає 
інше питання – проблеми синхронності, пов’язаної 
з тривалим театральним процесом. Адже між на-
писанням і постановкою проходить час, проте «ак-
туальність» у значенні суголосності проблематики, 
подібно до «свіжості» у знаменитому трактуванні з 
роману М. Булгакова не буває «другою»: вона або 
є, або її немає. 

Одна з провідних тенденцій поліваріативного 
простору драматургії 2000-х рр. – повернення до 
неонатуралізму, яке проявилося у феномені, яке от-
римало назву «актуальної» драми, а також «нової» 
і«документальної» (споріднені, але нетотожні тер-
міни). Ця драматургія виступила однією з альтер-
натив «зручного» традиційного театру. Звернемося 
до слів Тетяни Артимович (стаття «Нова драма як 
виклик «зручному» білоруському театру» у журналі 
«Нова Європа»): «У першу чергу, нова драма – 
це актуальна драматургія. Вона звертається до 
повсякденності, важливим стає саме теперішній 
момент. Тобто сюжети цих п’єс актуальні через те, 
що дія відбувається саме зараз. Можливо, завтра 
це буде вже не актуально, але сьогодні це важ-
ливо. Нова драма не думає про майбутнє, вона 
звертається до своїх сучасників» [1].

Проте в цьому «не думанні про майбутнє» 
причаїлася небезпека запізнення, асинхронності. 
Адже у швидкій реакції автора на больові точки 
сьогодні завжди є ризик розминутися в часі з го-
стрими проблемами того, що відбудеться в той 
час,коли тексти втіляться на сцені. До речі, одна з 
тенденцій існування драми цього типу в Білорусі – 
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переважно так зване «читочне», а не сценічне. 
Подібну тенденцію можна відзначити і в Україні. 
У Росії вона активно розвивається на малих мар-
гінальних сценах та фестивалях-читаннях. І це зро-
зуміло – форма читань швидше реагує на швид-
коплинну актуальність. Але театральний процес 
складніший і триваліший, що впливає на стосунки 
текст-театр. Чому така драматургія має більший 
розвиток у формі читань, аніж вистав? Це пов’язано 
з консервативністю театрів чи є інші причини? Я 
роблю припущення, що причина в самій природі 
театрального дійства і, відповідно, у драматургії, 
спрямованої саме на виставу, а не просто читан-
ня. Ще в період розвитку натуралізму на зламі ХІХ-
ХХ століть режисери і теоретики театру відзначали 
парадокс межі «натуралістичності», який полягає 
в тому, що чим ближчою до реальності є вистава, 
тим фальшивіше вона виглядає на сцені. Причина 
цього полягає в самій природі театрального дійства. 
Бо, незважаючи на прагнення постановників до 
гіперреалізму, дії акторів на сцені ми називаємо 
саме грою. А в англійській традиції слова «п’єса» і 
«гра» взагалі тотожні. Тож одне з головних завдань 
драматурга – створити актуальні «умови гри», які 
резонують із сучасністю. Бо якщо він не пропонує 
своєї форми гри, то це доводиться робити режи-
серу і акторам самостійно. Тим паче, говорячи про 
існування сучасної людини, ми маємо враховувати, 
що форми «гри» і різні реальності постійно множать-
ся, і зображення людини виключно у «дійсності» 
не відповідає справжнім реаліям. І з кожним но-
вим поколінням ця паралельна «віртуальність» 
розростається у прогресії. Тож на противагу та-
кому заформалізованому та обмеженому підходу 
до сучасності в драматургії п’єси, які шукають 
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співзвучність своєму часу, не обмежуючи себе фор-
мальними рамками, пропонуючи різні форми гри та 
реальності, виглядатимуть на сцені більш адекват-
ними сучасності і менше ризикують запізнитися в 
часі через вільнішу структуру і неприв’язаність до 
«тут і зараз». 

Власне, ми повертаємось до міфу і притчі як 
основи драматичного твору. Головним фактором 
актуальності є не формальна сучасність форми, 
а глибинна сучасність притчі. Тоді розмова з гля-
дачем виходить на принципово інший рівень. І він 
зі споглядача реаліті-шоу перетворюється на спів-
учасника театрального процесу, який не шукає 
буквальної відповідності прийомів реальному жит-
тю, а розшифровує притчу, зіставляючи її з сучас-
ністю.

Повертаючись до проблеми часу і проводячи 
аналогії з театральними експериментами Венсана 
Гійома, пов’язані зі зміною сценічного часу (при-
скорення чи вповільнення), які призводять до 
різного сприйняття, я побачила подібні процеси 
стиснутого чи розтягнутого часу тієї реальності, 
яку ми переживаємо в Україні від кінця листопада 
2013 року. Відчуття шаленого прискорення і, во-
дночас, зміни ритму життя, коли здається, що за 
три місяці проживаєш три роки, а також значне 
підвищення рівня гостроти проблем, їхньої екзис-
тенційної сутності, призвели до радикальної зміни 
свідомості й інакшого розуміння актуальності. Не-
рідко те, що ще півроку тому виглядало проблем-
ним і гострим, видається несуттєвим і навпаки. 

У зв’язку з цим інакшим відчуттям реальності 
я пропоную розглянути іншу тенденцію – театру 
загалом, і драматургії зокрема, як прогностичної 
моделі. Можна припустити, що не фіксація момен-
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ту і його документальне відтворення призводить 
до синхронності, тобто органічної актуальності в 
театрі, а передбачення, робота на випередження. 
Спостереження за драматургічною і театральною 
практикою у часовому вимірі це підтверджує. Часом 
саме процес втілення твору, написаного «на випе-
редження», ніби актуалізує ці процеси вже не лише 
на сцені, а й у реальності. І це може стосуватися як 
особистих подій у житті учасників вистави, так і в 
цілому перетворення у соціумі. 

Я маю значну кількість прикладів із власної 
драматургічної практики та досвіду інших авторів, 
як події і повороти долі, близькі до описаних у 
п’єсах, відбуваються в реальності як самих авторів, 
так і акторів та режисерів. Нерідко це пов’язано не 
лише з самим фактом написання твору, а з його 
актуалізацією під час репетицій та вистав. Тобто, 
коли текст стає публічним у той чи інший спосіб і 
починає взаємодіяти з іншими людьми. У цьому 
випадку я хочу показати і проаналізувати кілька 
прикладів, коли твори передбачали більш масштаб-
ну соціальну реальність. Ідеться про події Майдану 
і подальші перетворення в державі.

Так чи інакше, в основу текстів була покладена 
не документалістика, а саме неоміфологія. У зв’язку 
з цим я б хотіла навести цитату Олени Бондаревої: 
«Наголосимо, що драма має необмежені ресур-
си для опанування міфопростору і міфочасу, для 
художнього контакту з ірреальністю, для активіза-
ції уяви, пам’яті, передчуттів, для створення міфо-
поетичних образів і впровадження поетичних міфів» 
[2].

Одна з таких п’єс – «Ніч вовків» Олександра 
Вітра. Написана майже 2 роки тому, вона стала ла-
уреатом конкурсу «Коронація слова-2012» і була 
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втілена в постановці С. Бережко якраз у розпал 
подій на Майдані (листопад-січень) у Харківському 
театрі ім. Т.Шевченка. Якщо раніше вона здавалася 
абстрактною, то в цей буремний час набула осо-
бливого звучання. Річ не у буквальному відтворенні 
подій, а в дослідженні зламів душі, які спровоковані 
цими подіями. «Ніч вовків» – це особлива притча 
про владу і хижацтво. Автор використовує принцип 
анімалістичної міфологізації. Герої п’єси – справжні 
вовки, які мають стати мисливцями, щоб не бути 
жертвами, які виборюють право володарювати 
іншими і втрачають себе. Через призму «вовчого 
погляду» стають виразнішими наші людські про-
блеми – злочину, зради, втрачання близьких і себе. 
З іншого боку – це своєрідне дослідження вовчої 
сутності у людині – жорстокості і волелюбності. 
Троє молодих вовків – лідер зграї Анг, вигнанець 
Гро і перша красуня Еу – потрапляють у дивну 
пастку, спровоковану старим вовком Тао – німим 
лялькарем-маніпулятором цього дійства. Вони про-
водять ніч карколомних змін, обманів і відвертостей, 
пристрасті і цинізму, злочинів і каяття. Здається, 
осердям хижацької сутності і психічної руйнації стає 
зрада найближчої людини – друга, батька, кохано-
го. Можливо, недаремно ця п’єса вперше з’явилася 
на цій сцені, адже трагедія зради й розстрілу за-
сновника театру імені Леся Курбаса лишилася 
чорним клеймом. А сучасні загрози резонують із 
тоталітарними жахіттями минулого. І ця ж пробле-
ма зради – аж до зради своєї землі, свого народу – 
виявляється надзвичайно актуальною, особливо в 
контексті ганебної втечі президента-диктатора, його 
дивного статусу, «гібридної» війни. П’єса має склад-
ну структуру, де кожен поворот розкриває нові грані 
героїв, а несподіваний відкритий фінал провокує 
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думку. У фіналі герої несподівано вирішують ут-
ворити нову зграю попри те, що знають потаємні 
гріхи і небезпеку один одного. Пастка, готова за-
критися остаточно, випускає їх: молоді вовки йдуть 
у невідоме майбутнє, лишаючи Тао на узбіччі. То 
що насправді відбувається: маніпуляція чи оста-
точна втрата до віри, яка рано чи пізно призведе 
до катастрофи? Чи варта влада люті і жорстокості, 
зради і болю? Що лишається натомість? Невже 
самотність і спустошення помилками, ненавистю 
й страхом? Власне, п’єса не лише формулює про-
блематику сьогодення, а й ставить питання про 
майбутнє – як жити далі з душами, які стікають 
кров’ю, де перемішані любов і ненависть, прагнен-
ня справедливості і надії на прощення? Вистава ре-
зонувала не лише з подіями суспільства в цілому, 
а й викликала збурення мікросоціуму Харкова. 
Надзвичайно консервативне керівництво театру 
(єдиний в Україні, який відмовився від презентації 
збірника сучасної драматургії «Авансцена»), за-
блокувало виставу, оскільки йому були непотрібні 
«політичні натяки» п’єси. Це попри те, що поста-
новка вже викликала резонанс і позитивні відгуки у 
пресі. Натомість п’єса вже перекладена польською 
і опублікована в журналі «Діалог». Феномен сприй-
няття тексту проявляють і радикальний ментальний 
розділ навіртуальний Східі Захід, як тоталітарність і 
територію свободи.

Наступна п’єса, яка стала прогностичною 
відносно подій Майдану – «Деталізація» Дмитра 
Тернового. Драматург також використовує принци-
пи анімалізації, але йде ще далі – вселяє людські 
душі не у тварин, а в нерухомі речі, «деталі»мовою 
автора. П’єса твориться в паралельних реально-
стях. Основна дія відбувається з реальною роди-
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ною у квартирі поруч із Майданом. А паралельно є 
реальність життя «деталей» – посуду, бруківки, тек, 
печаток і навіть пістолету. Третя реальність – звуко-
ва – невидимі битви на Майдані з бруківкою і снайпе-
рами – дивовижно передбачені автором задовго до 
того, як відбулися. За свідченням Д. Тернового, він 
уявляв таким чином наступні президентські вибори, 
але реальність випередила уяву. Простори дета-
лей співіснують із людьми у різних стосунках. Іноді 
співчувають і люблять, як посуд, який стає жертвою, 
розбитий у стресовому стані. Іноді агресивними, як 
пістолет, який не витримує принижень посольських 
«печаток» над «теками», що просять віз, і рветься 
«постріляти». Бажання вирватися з кола утисків 
і небезпек наштовхується на зневажливі бар’єри 
інших країн. А найбільш промовистою притчею стає 
історія камінчика, який обурюється тим, що він ви-
мушений потерпати під тиском ніг, і мріє «злетіти». 
Майже ікарівський політ каменя таки стає химерною 
реальністю битви на Майдані. І саме він спричиняє 
смерть головної героїні в той момент, коли вона на-
магалася порятувати інших від снайперських куль. 
Різні світи зійшлися у фінальній точці трагедії, і 
перемога та перетворення світу лишає відчуття не 
катарсису, а незворотності зруйнованих людських 
доль. Ця п’єса стала переможцем австрійського 
конкурсу і нещодавно відбулося акторське читання 
перекладу німецькою мовою, невдовзі планується 
публікація і постановка. Тобто знову текст був 
оцінений більшою мірою закордоном, а «рідний» 
консервативний Харків поки що лишився байдужим 
до знакового твору.

Іншу стратегію поєднання реальностей пропонує 
п’єса для дітей «Мандрівка у Віртуляндію» Неди 
Нежданої, яка також виявилася пророчою. Текст 



112

поєднує простір дійсності, віртуальну реальність 
комп’ютера та прадавні й новітні міфи. Складна 
структура існує не лише на папері, а й у сценічному 
просторі, де взаємодіють живі та анімаційні 
персонажі, використовуються екрани і 3D-транс-
формери. Звичайний хлопчик Андрій, який любить 
комп’ютерні ігри, потрапляє у віртуальну реальність. 
Країну часу захоплюють воєнізовані потвори, які 
повертають час у зворотній бік і саджають короля 
Годину за грати. Якщо не звільнити країну і не по-
вернути час, діти можуть зникнути. Андрій разом 
із принцесою Хвилинкою та іншими героями про-
ходять різні випробування, зокрема річку Забуття, і 
сіють зуби дракона, з яких виростають воїни-козаки 
і звільняють країну часу від злих потвор. Власне, 
те, що відбулося з країною, також було спробою по-
вернення у тоталітарне минуле. Часом реальні кар-
тини нагадували Другу світову війну, а то й узагалі 
середньовіччя. Юне покоління, звикле лише до 
віртуальних битв, раптом опинилося у реальності, 
яка є страшнішою від багатьох трилерів, і було зму-
шене переживати реальну війну. Сцена святкового 
майдану, який заполонили темні воїни, вимагаю-
чи розходитись під страхом арештів, дуже точно 
навіть візуально резонувала з подіями на Майдані. 
Пророчою стала і сцена проходження річки Забуття. 
Річниця голодомору і пам’ять про страшні репресії 
у період Євромайдану була знаковою, як попере-
дження про неможливість повернення в минуле. 
Герої не вбивають дракона, а стають на захист 
маленького дракончика, захопленого монстрами, 
саме тому мама Дракониха дарує їм молочні зуби 
сина. Власне подібне відбулося і в подіях Майдану. 
Воїнство постало від бажання стати на захист слаб-
шого, подолання несправедливості. Майдан нерідко 
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порівнюють із сучасною Запорозькою Січчю, фор-
тецею свободи, так ніби зерна козацького духу про-
росли у нових поколіннях, аби порятувати від нових 
яничарів. П’єса написана була за два місяці до по-
чатку подій, а ставилася і гралася у розпал революції 
гідності. Остання сцена мала відбуватися на тому 
самому Майдані під ялинкою, яка перетворилася 
на «криваву йолку», і яку постановники вимушені 
були змінити. Але підтексти легко прочитувалися 
не лише дорослими, але й маленькими дітьми, які 
розказували, що «нашу країну захопили монстри» 
і асоціювали їх із беркутом, кричали «банду геть» 
і захоплено зустрічали козаків. П’єса говорить із 
дітьми сучасною мовою, яку маленька аудиторія 
сприймає як суголосну своєму світосприйняттю. У 
цій поліваріантній реальності гри органічно сприй-
малося поєднання різних просторів, і навіть абсур-
дний персонаж комп’ютерної миші, яка втілювала 
одночасно форми пристрою та реального звіра, 
сприймався органічно. Але, водночас, форма каз-
кових потвор і драконів, а також гумор захищали 
їх від страху і давали надію на перемогу добра та 
гармонії.

Цей перелік могли би продовжити прикла-
ди не лише українських творів, а й перекладних 
іноземних, введених у простір України. Ще два роки 
тому, прочитавши п’єси Матея Вішнєка «Уяви собі 
що ти Бог» і «Повернення додому», мені захотілося 
неодмінно перекласти їх для постановки, попри те, 
що теми здавалися зовсім неактуальними і дуже да-
лекими від моєї реальності і поточних зацікавлень. 
У першій п’єсі йшлося про майстер-клас снайпера 
колезі-початківцю, а також про психологію убивці: 
як і чому він вибирає жертви і як виправдовує свій 
фах. У другій ішлося про померлих солдатів, які 
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шикуються на святковий парад і сперечаються, хто 
помер більш достойною смертю. Переклавши ці 
п’єси і підготувавши монтаж і сценічне читання, я 
збагнула тепер, чому мене так привабила ця нібито 
«екзотичність» текстів. Їхня актуальність виявилася 
моторошно точною.

У творах використовувалися різні стратегії зо-
браження реальності, але здебільшого це було 
поєднання міметичної реальності з неміметичною, 
альтернативною: анімалістичною, містичною, фан- 
тастичною тощо. Ймовірно, ці стратегії дають біль-
ше можливостей для прогностичних моделей 
драматургії і можливої актуалізації в реальності 
у процесі взаємодії з текстом. Такі феномени від-
кривають особливі властивості театру – не фікса-
тора реальності, а живої структури, яка органічно 
вписується у реальність, поєднує минуле перед-
бачення і майбутнє життя у химерній, але точній 
миті актуальності. 
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анотація. У статті проаналізовано сучасну драматургію у 
контексті співвідношення з реальністю, актуальними суспіль-
ними процесами та використано неоміфологічні стратегії. Ав-
тор розглядає категорію хронотопу в драмі у зв’язку з соціокуль-
турними змінами і пропонує концепцію ідентифікації сучасної 
драматургії як діагностичної та прогностичної моделі соціуму. 

ключові слова: сучасна драматургія, хронотоп, діагнос-
тична і прогностична модель, неоміфологія. 



Аннотация. В статье проанализирована современная 
дра-матургия в контексте соотношенияс реальностью, 
актуальны-ми общественными процессами и используются 
неомифологи-ческие стратегии. Автор рассматривает категорию 
хронотопа в драме в связи с социокультурными изменениями и 
предлагает концепцию идентификации современной 
драматургии как диа-гностической и прогностической модели 
социума.

Ключевые слова: современная драматургия, хронотоп, 
диагностическая и прогностическая модель, неомифология.

Summary. This article analyzes the modern drama in the context 
of a relationship with reality, actual social processes using neo mytho-
logical strategies. One of the main  element of the theater is the time. 
The important factor is the sense of time synchronization and topical 
issues in a dramatic text, representation and reality that are experi-
encing the actors and the audience. What is the real “contemporary” 
in the new drama. 

The author examines  different types of new Ukrainian drama 
that can “see” the future in different ways. In this article you could read 
about  new plays that talk about actual situation in the future – the 
Revolution Maidan and the War. These plays are “Night Wolves” of 
O.Viter,  Travel to Virtulyandia, of Neda Nejdana,  Detailing of 
D.Ternovyi, Imagine that you are God of M.Visniec. Why could it be 
possible? What ways of this dialog of the drama and the real time. It’s 
very important question. 

The author examines the category of time-space in the drama in 
connection with socio-cultural changes and proposes the concept of 
identification of modern drama as a diagnostic and predictive model 
of society. 

Keywords: modern drama, time-space, diagnostic and prognos-
tic model, neo mythology.
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