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Вступне слоВо

Вітаємо вас, шановний читачу, на сторінках нового чис-
ла «Курбасових читань». Цим випуском засвідчуємо оста-
точну перемогу принципів та підходів постнекласичного 
мистецтвознавства в одному, окремо взятому театрознавчо-
культорологічному часописі. Багаторічна політика створен-
ня «київської школи постмодерного мистецтвознавства», 
що нею від заснування Центру в 1995-му році опікувалась 
Директор Національного центру театрального мистецтва 
імені Леся Курбаса – Корнієнко Неллі Миколаївна – увінча-
лася цілком відчутною перемогою. На сторінках цього ви-
дання дискурси як науковців Центру, так і запрошених спе-
ціалістів. 

У цьому числі «КЧ» надзвичайно розвинений розділ 
ТЕОРІЯ – близько десятка текстекстів, багато з яких – вклю-
чають у себе рефлексії на події Євромайдану, вписуючи 
коло проблем, що сформувалося навколо них у загальну 
картину актуального українського світу. На сторінках цього 
видання – компаративістські розвідки європейського режи-
серського ландшафту доби модерну, важливим фрагмен-
том якого була творчість Леся Курбаса, роздуми про су-
часну драматургію, її тенденції, героїв, архетипи, ритуали, 
місця дії, особливі принципи побудови текстів, перевертні, 
дубль фінали, відкриті фінали, ігри з жанрами, «туманні об-
рази» тощо. Окрему розвідку присвячено категорії хроно-
топу в драмі у зв’язку з соціокультурними змінами, запро-
поновано концепцію ідентифікації сучасної драматургії як 
діагностичної та прогностичної моделі соціуму. Все система-
тизовано, з посиланням на авторів, з цитатами з текстів та 
окремими заувагами відносно постановок на кону. 

У розділі ТЕОРІЯ – піднято теми нових стосунків 
політики і культури, дано добірку текстів про документаль-
ний театр перформанс групи Танцлабораторіум, виставку 
українського кураторського об’єднання Худрада «Спірна 
територія», що відбулася восени 2012 року в Севастополі, 
в Художньому музеї ім. М.П. Крошицького. Окремим блоком 
розділу ТЕОРІЯ подано матеріали Наукової конференції,  
що її провів Національний Центр театрального мистецтва  
імені Леся Курбаса у квітні 2014-го року – «Сучасний театр – 
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проблеми ідентифікації». У виступах учасників конференції 
прозвучали міркування стосовно розвитку перформативності 
мистецтва, нових проявів співвідношення – театральність-
реальність тощо. На сторінках часопису знайшли своє місце 
танцювальні практики, зокрема, Жерома Беля, Ксавьє Лє 
Руа, що дозволяють художнику, що не протиставляє погляд 
і дію, ставати глядачем, не припиняючи при цьому бути ху-
дожником.

У розділі КРИТИКА розміщено рецензію на нову кни-
гу доктора мистецтвознавства Неллі Корнієнко, рецензію 
на виставу групи Танцлабораторіум «Шевченко.Втома». 
У розділі МАЙСТЕР-КЛАС вже традиційно для «КЧ» пред-
ставлено розвідки про актора-креатора керівника студії 
А.К.Т. Олега Драча, розгорнуті висловлювання Наталі та 
Олександра Токарчуків з приводу виховання актора, на 
досвіді більш ніж двадцяти років викладання у аматорських 
театральних школах Києва.

У розділі ВІЛЬНА ЗОНА подано огляди про Міжнарод-
ний фестиваль сучасного танцю «Новий Балтійський та-
нець» («Naujasis Baltijos šokis»); театрально-освітній проект  
«За лаштунками», ініційований Британською радою в Ук-
раїні на базі Національного центру театрального мисте-
цтва імені Леся Курбаса, що складався з двох етапів: курс 
«Дизайн сценічного світла» британського художника Майкла 
Менніона, та майстерні «Продюсування та презентація» 
його співвітчизників – продюсерів та педагогів Емми 
Стеннінґ і Гарі Гіллза; виставкового проекту, що належить 
кураторам із Нью-Йорка – Ґреґорі Шолет та Ользі Копенкіній 
і який раніше був реалізований у Новій Зеландії (2010), 
Ірландії (2011) та Австрії (2013). У Києві проект «Уявний 
архів» реалізувався в партнерстві з НЦТМ ім. Леся Курбаса 
та за підтримки CECArtsLink.

Доброї роботи!
Кандидат мистецтвознавства.

 Головний науковий співробітник НЦТМ ім. Леся Курбаса,
 Випусковий редактор «КЧ»,

Коваленко О.М.
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 Велимчаниця Ольга

театР длЯ дІалогу:  
на пеРетинІ з актиВІзмом  

І теРапІєю?

Сьогодні, питання «що таке мистецтво?» чи 
«що таке театр?» вже не намагаються визначити 
точні рамки цих понять, вони радше стають приво-
дом осмислити певні точки перетину різних жанрів, 
дисциплін, сфер. Розмова не про розмивання меж, 
а про точки перетину може бути більш продуктив-
ною, оскільки вона дає змогу визначити місце пере-
бування явища відносно різних площин.

Площини, в яких знаходяться точки перетину 
Театру для діалогу – мистецтво (театр), активізм 
(громадянський), терапія (соціальна). Це дещо 
інша варіація (вимір) більш історично звичного 
поєднання мистецтва, філософії та психоаналітики. 
Ален Бадью у свої книзі «Рапсодія для театру», 
протиставляючи Аристотеля і Брехта, виводить 
два розуміння театру: 1) або машина для влов-
лення бажаних ідентифікацій, і її основна ідея 
за аналогією психоаналітична. Вона переносить, 
зміщує, фільтрує і очищає ті латентні смисли, які їй 
дає сексуальний виворіт істоти, що говорить; 2) або 
ідеальний педагогічний апарат, і його основна ідея 
по аналогії – філософська. Він дистанціює Ідею під 
завісою вистави і примушує нас до роз’яснення, 
про існування якого ми би не знали, якби не міраж 
голосів і тіл, що його викликав [7, 73]. За Бадью, 
ні катарсис Аристотеля, ні відчуження Брехта не 
передбачають задоволення, яке є чи не ключовим 
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афектом суспільства споживання, тому театр теж 
часто робить на нього ставку. В першому випадку – 
це терапія, в другому – навчання.

Бразильський режисер, засновник широко 
популярної техніки «Театр Пригнічених» Августо 
Боал, у своїй однойменній книзі теж відштовхується 
від цих двох «авторів» театральних систем – 
Аристотеля і Брехта. Теоретичні і практичні роз-
робки бразильського режисера другої половини 
ХХ ст. цікаві для нас у контексті проекту «Театр для 
діалогу», який набув поширення у зв’язку з подіями 
Майдану, зокрема в середині лютого у п’яти містах 
України були здійснені постановки з використанням 
техніки Театру пригнічених, яку розробив в 70-х рр. 
минулого століття Августо Боал.

Театр Пригнічених Боала став відповіддю на 
авторитарний режим у Бразилії, сьогодні ж трене-
ри цієї методики (джокери) працюють у найбільш 
конфліктних точках світу, тому Україна не стала ви-
нятком. Шість джокерів з різних країн відгукнулися 
на пропозицію Ялмара Хорхе Жоффре-Айхорна 
підтримати Україну у цей складний для неї момент. 
Ялмар перебував в Україні ще з початку протестів, 
а «Театр для діалогу» вирішив організувати після 
протистояння на Грушевського як мирну альтерна-
тиву супротиву.

Театр Пригнічених – театр, який лежить на 
перетині мистецтва та активізму, оскільки перед-
бачає можливість політичної та соціальної зміни. 
Йому важко давати художню оцінку, як і будь-якому 
соціально критичному мистецтву, адже як зазначає 
Клер Бішоп у статті «Соціальний поворот у сучасно-
му мистецтві»: «Відтепер не може бути неадекват-
них, слабких або нецікавих творів соціально-кола-
боративного мистецтва, оскільки передбачається, 
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що їхня оцінка повинна відштовхуватись від чогось 
іншого» [8]. 

Таким критерієм може стати вплив Театру 
пригнічених на його учасників, які об’єднані не 
професійною (акторською) приналежністю, а небай-
дужістю, включеністю у певну суспільну проблему. 
До учасників належать і глядачі, оскільки А. Боал 
не протиставляє акторів і глядачів, вони однаково 
активні учасники, і саме глядачам доведеться ста-
вати провідниками соціальної зміни – спочатку на 
сцені, а потім, можливо, і в житті. 

У своїй книзі «Театр пригнічених» Боал від-
штовхується від поняття «катарсису» Аристотеля, 
адже вважає, що ця система покликана для того, 
щоб підтримувати рівновагу наявного соціального 
порядку і виключати будь-які елементи, які можуть 
цей баланс якимось чином порушити, а особливо 
революційні настрої. «Аристотель конструює пер-
шу, надзвичайно впливову поетико-політичну си-
стему залякування глядача, яка й сьогодні широко 
використовується не лише в традиційному театрі, 
а й у серіалах, фільмах: кіно, театр і телебачення 
мають спільну основу аристотелівської поетики для 
придушення (стримування) людей» [1, 2–3]. 

На противагу цій системі, автор згадує часи 
доаристотелівського театру, який починався з кар-
навалу, дифірамбічної пісні, де не було поділу на 
глядачів та акторів, протагоніста та маси, де не 
було жодних стін. «Аристотель пропонує поетику, в 
якій глядач делегує владу персонажу, щоб той міг 
діяти та думати за нього. Брехт пропонує поетику, 
в якій глядач делегує владу персонажа, який діє 
на своєму місці, а глядач залишає за собою право 
думати за себе, часто навіть протилежно до персо-
нажа. У першому випадку відбувається «катарсис», 
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у другому – прокидається критична свідомість. 
Поетика ж пригнічених фокусується на дії як такій: 
глядач не делегує влади персонажеві (чи акто-
ру), щоб той думав чи діяв, навпаки, він бере на 
себе роль протагоніста, змінює драматичну дію, 
намагається знайти рішення, обговорює план змін – 
тобто тренується для справжньої дії» [1, 126].

Практики та ідеї Боала сформувалися під впли-
вом «критичної педагогіки» бразильського педагога 
та психолога Пауло Фрейре. Фрейре критикує си-
стему навчання, в якій учитель намагається вкласти 
знання про світ учневі, який має бути пасивним, тер-
плячим і дисциплінованим реципієнтом. Такі нерівні 
стосунки унеможливлюють комунікацію. «Але лише 
через комунікацію людське життя може набути зна-
чення. Мислення вчителя стає автентичним лише 
через автентичність мислення учня. Автентичне 
мислення, мислення, яке стосується реальності, 
не може відбуватись в ізольованій вежі зі слонової 
кістки, а лише через комунікацію» [3, 77]. Ключовим 
поняттям для поетики пригнічених, яке стає цен-
тральним і для Боала, є критична свідомість: «Для 
Фрейре критична свідомість є першочерговою для 
будь-якого демократичного виховного процесу і 
вона включає в себе усвідомлення та осмислення 
структур влади» [2, 4]. 

«Саме на вивченні механізмів влади, які 
інвестуються в тіла, в жести, в способи поведінки, 
необхідно будувати археологію гуманітарних наук» 
[11, 168], – вважає Мішель Фуко, автор концепції 
«дисциплінарної влади». Вона полягає у тому, що 
влада стає анонімною, повсюдною і всеконтро-
люючою тоді, коли вона «від символічних проявів 
і підтверджень своєї могутності переходить до по-
стійної, методичної і систематичної, дріб’язкової та 



10

копіткої роботи над тілами своїх підлеглих» [9, 62]. 
Влада перетворює їх на «слухняні тіла», щоб отри-
мувати від них якнайбільше користі. Тому не див-
но, що усвідомлення влади, а згодом і звільнення 
розпочинається з роботи з тілом. Щоб перетворити 
глядача на активного учасника Боал пропонує спо-
чатку вправи для усвідомлення свого тіла, вивчен-
ня його можливостей та обмежень, його соціальних 
спотворень та можливостей реабілітації. Далі слідує 
серія вправ, щоб надати тілу виразності, а вже потім 
використовувати театр як можливість соціальних 
змін. 

Усвідомлення свого тіла, виявлення невидимих 
структур, критичне мислення створюють гарні умови 
для початку розв’язання проблем спільноти, в чому 
глядачі беруть безпосередню участь. Глядачі ста-
ють свого роду трикстерами, які віднаходять творчі 
рішення проблем з наявних ресурсів. Вони збира-
ються для обміну «тактиками», який здійснюється 
не в словесній, а в театральній формі, адже гля-
дач, який перебиває дію, не просто висловлює своє 
рішення, а заміняє актора для цього. 

Отже, проаналізуємо, наскільки Театр для 
діалогу в Києві став майданчиком для обміну так-
тиками, творчими і несподіваними рішеннями про-
блем, зрештою методом порозуміння чи способом 
терапії. Семінари-тренінги та вистави відбулися в 
п’ятьох містах України – крім Києва, в Чернівцях, 
Львові, Донецьку і Чернігові. Ялмар Хорхе Жоффре- 
Айхорн, ініціатор Театру для діалогу, говорить в 
інтерв’ю, що він вважає театр одним з ефективних  
шляхів до соціо-політичної зміни. Коли театр у важ-
ких умовах робиться зі спільнотою і для спільноти, 
яка травмована сильним порушенням прав люди-
ни, він стає способом підтвердження людяності, – 
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це завжди болісний процес, але він надає сили, 
розширює права та можливості. «У кризові часи 
театр  – це не розкіш. Навпаки, цитуючи мого друга 
з Афганістану, театр здатен допомогти нам транс-
формувати наші сльози болю і відчаю в енергію 
для того, щоб продовжувати боротьбу за кра-
щий, демократичний і мирний світ» [4]. В цих сло-
вах – свідчення про терапевтичну силу «Театру 
для діалогу», яка стосувалась більше учасників 
семінару, котрим за допомогою тренажів, спеціально 
розроблених театральних ігор доводилось говорити 
тілесно про наболіле. 

У «Театрі для діалогу» важливо було зіштовхнути 
різні точки зору, щоб знайти причину і рішення 
конфліктів, які справді мають місце у суспільстві.

Відомо, що євромайдан не був гомогенним 
явищем, різні думки та погляди на події й план дій 
часто стикались в конфлікті, не кажучи вже про 
основний конфлікт між громадянами України, се-
ред яких були як прихильники, так і противники 
євромайдану. Отже, основним завданням Театру 
для Діалогу став пошук порозуміння між різними 
групами людей, різними поглядами без використан-
ня насильства. На думку А. Бадью, театральний 
текст – текст, відкритий для політики, волею-не-
волею, адже те, навколо чого театральний текст 
упорядковує свою неповноту, – це завжди зяяння 
конфлікту. Театральний текст починається тоді, 
коли два персонажі не згідні один з одним. Театр 
вписує розбіжності [7, 53]. Театр для діалогу теж 
побудований на конфлікті, але це не зовсім теа-
тральний текст, а вистава – не його завершення. 
Завершення, якщо таке можливе, може бути лише 
в реальному житті. Навіть коли хтось з глядачів зна-
ходить вихід з ситуації, яку представлено, це не є 
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кінцевою точкою чи досягненням цілісності, адже 
можуть бути й інші варіанти, до того ж процес гри 
на сцені – лише репетиція «реального життя», спро-
ба знайти порозуміння, що втратилося, і ця втрата є 
основою Театру для діалогу.

Театр для діалогу змусив почути думки та голо-
си інших, які, здавалося, не могли бути почутими, 
бо всі хотіли найперше висловити свою позицію, 
про що свідчила й активність у соціальних мере-
жах.

Один з тренерів київської групи Роберто Мадзіні 
зазначає: «Одна з найважливіших речей, яких вчить 
цей театр – бути діячами у суспільстві. Зазвичай 
люди, які звикли лише споглядати ситуацію, не на-
важуються щось змінити. Ставши ініціаторами дії у 
виставі, вони можуть перетворитися на них і в ре-
альному житті. Увесь семінар – це неначе певний 
театральний ритуал: проживання ролі, виконання 
пісень, розповідь про свої почуття через танець. У 
такий спосіб учасники можуть консолідуватися та 
подолати свої страхи чи сумніви перед змінами. Та 
надзвичайно важливо, щоб театр знаходив своє 
продовження поза сценою: у громадських органі-
заціях, політичних рухах абощо. Адже дуже важ-
ко дійсно змінити суспільство, якщо всі активні дії 
стосуються виключно вистави. Театр – це тільки 
форма пошуку відповідей на важливі питання, але 
порушені проблеми самі собою не зникнуть» [12].

16 лютого в Українському домі глядачі побачи-
ли три невеликі вистави, в кожній з яких було пред-
ставлено різні точки зору, показано різні ситуації. У 
першій виставі було показано вечірку з нагоди дня 
народження, на яку іменинниця запросила своїх 
друзів з абсолютно різними інтересами та з про-
тилежними думками щодо політичної ситуації в 
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Україні. Вечірка перетворюється на суцільні баталії 
та сварки, що остаточно псують свято. Глядачі на-
магалися замінити то гостей, то головну героїню, 
пропонуючи різні варіанти виходу із ситуації, погод-
жуюсь, що це досить поширена проблема.

Друга група представила кілька коротких сце-
нок, серед яких особливо вирізняється протистоян-
ня між радикальним і мирним протестом, а також 
створила образ України (теперішній і бажаний), за-
пропонувавши глядачам долучитися до наповнення 
його фразами. 

Третя група охопила ще одне коло питань: мані-
пуляція владою, яка створює свій дискурс, навішуючи 
ярлики та провокуючи конфлікти. І проблема в тому, 
що зміна одного обличчя іншим – це просто зміна 
гасел, по суті ж усе залишається на своїх місцях. 
Особливе зацікавлення з боку гляда чів отримав 
образ вчительки, яка займає позицію найменшо-
го супротиву, боїться в першу чергу за своє робоче 
місце, а не за майбутнє дітей, яких навчає «високим 
істинам». У залі виявляється багато вчителів, а та-
кож мам, які знаходять методи переконання вчитель-
ки. Що ж до вивішування ярликів, чи використання 
медіа – то це виявляється складнішим завданням. 
Одне з оптимальних рі шень – організувати людей у 
залі, які не вірять в ярлики, і разом переконати інших. 

Всі вистави викликали обговорення, бурхли-
ву реакцію, зважаючи на те, що представляли їх у 
публічному просторі, де будь-який «революційний» 
перехожий міг долучитись до роботи. Очікувано, що 
основний конфлікт між прибічниками та противни-
ками Майдану не був достатньо представлений і 
обговорений, оскільки, по суті, учасниками зголоси-
лись бути лише «майданівці». Єдина група, якій до-
велось зіштовхнутись з «антимайданівцями» – до-
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нецька, але ця зустріч полягала у тому, що останні 
намагались всіляко завадити показу. Щодо інших 
проблемних питань, то діалог відбувся, хоча що-
правда заледве половина аудиторії була готова до 
демонстрації дії. 

Грант Кестер у своїй книзі «Фрагменти бесід: 
комунікація і спільнота в сучасному мистецтві» го-
ворить про переваги діалогічного типу художньої 
практики, серед яких те, що критичний аналіз 
стереотипів вона здійснює в формі обміну думка-
ми і дискусії, а не шоку і деструкції; колаборатив-
ний, тобто заснований на співпраці, твір, більшою 
мірою загальнодоступний, ніж ексклюзивний; діалог 
неминуче рефлексивний, оскільки сам по собі він 
не може конституювати твір мистецтва; твір, радше 
процес, ніж фізичний об’єкт.

Саме така діалогічність з критичним аналізом 
стереотипів, загальнодоступністю, рефлексивністю, 
процесуальністю характеризують Театр для діалогу. 
Для Ніколя Бурріо «мистецтво є місцем, яке створює 
специфічний простір спілкування», оскільки «воно, 
на відміну від телебачення не руйнує, а згуртовує 
стосунки». На думку Гранта Кестера, призначення 
мистецтва – протистояти світу, в якому «ми опини-
лися зведеними до ато номізованого псевдосуспіль-
ства споживачів, емоційний досвід яких заданий 
суспільством спектаклю і репетицій» [8]. Мистецтво 
може спробувати відновити ці соціальні зв’язки. У 
цьому аспекті Театр пригнічених може відповідати 
на виклики сучасності, хоча у випадку з Театром 
для діалогу в Україні, зв’язки спільноти вже були 
налагоджені на той момент у спільній боротьбі за 
свої громадянські права та свободи.

Залишається зрозуміти вплив вистави на гля-
дача, крім того, що йому пропонують активно діяти 
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у просторі вистави, не лише думати. Наскільки 
це є подією для глядача у розумінні А. Бадью чи  
Г.-Т. Леманна, яка змінює його самого? 

А. Бадью виходить із поняття Реального у 
Лакана: несподівана зустріч із подією, для якої у 
людини немає готового пояснення. Вона «травма-
тична», оскільки створює відчуття тривоги, виявляє 
смисловий вакуум в ситуації, підстава для якої ще 
не відома. Бадью називає це «етикою реально-
го» – моментом «істини», не обумовленої будь-
чиєю зацікавленістю або раціональним підходом. 
Суб’єкт охоплений розумінням, яке змінює його 
сприйняття світу і його самовідчуття в ньому, пе-
ретворюючи його самого в іншого: суб’єкт є про-
дуктом своєї інтуїції, яка приводить його до нового 
етичного розуміння або художнього відкриття [10]. 
Леманн називає «глядацькою подією» лінію між 
реальністю і мистецтвом, коли, наприклад, ми ба-
чимо насильство і відчуваємо відповідальність та 
необхідність втрутитися. Така подія вже не може 
залишити глядача соціально і морально невразли-
вим і безпроблемним. Реальні фізичні дії на сцені 
ставлять глядача перед вибором ставитися до 
того, що відбувається, як до вигадки (естетично) 
чи як до реальності (етично). Можна навести при-
клади таких дій: вбивство метелика у виставі Пітера 
Брука, «тортури» акторів у виставах Яна Фабра. 
Таким чином, проблематизується нерефлексив-
на безпечна позиція глядача, яка лежить в рам-
ках безпроблемної соціальної поведінки. У Театрі 
пригнічених, провокація до дії дуже пряма. Якщо 
хтось із глядачів сам не вигукує і не проситься на 
сцену змінити ситуацію, джокер зупиняє виставу 
і звертається до глядачів: «Невже вам у цій сцені 
все подобається? Якщо не подобається, будемо 



16

змінювати!». Для глядачів не залишається моменту 
цього етичного вибору, він просто приймає прави-
ла конкретної гри. Більше того, Театр пригнічених 
передбачає не зміну себе, а зміну реальності навко-
ло через відкриття своєї здатності діяти та мислити 
критично. Отже, глядач зіштовхується у Театрі для 
діалогу не з подією, а з дією.

Ще один момент, який зменшує ефективність 
Театру пригнічених сьогодні, це його існування в ме-
жах бінарних опозицій. Театр Боала нібито має на 
меті позбутись опозицій: активного-пасивного, силь-
ного-слабкого, пригнічувача-пригніченого та ін., од-
нак, називаючи їх, він автоматично конституює світ 
у межах цих опозицій. 

Однозначність опозиції Боала, а також його 
роботи з пригнобленням, яка перебачає або під-
корення або повалення, вважає слабким місцем і 
Р. Петтіфер. Вважаючи сучасні стосунки складні-
шими, ніж просто протистояння гнобителів і пригні-
чених, він наділяє театр місією об’єднання людей, 
адже сьогодні кожен може переживати ситуацію 
пригнічення. Тому кожен розуміє, що відчуває лю-
дина в стані пригнічення і дієвою опозицією має 
стати не «гнобитель-пригні чений», а «пригнічення-
звільнення». «Це означає, що будь-який дійсно 
революційний театр стане місцем, де діляться 
боротьбою з пригніченням, і не роблять винятків 
ні для кого. Театр не обов›язково забезпечує по-
рятунок від пригнічення, але прагне виявити його 
механізми і операції, вірячи в людську волю втру-
титися, як тільки ці механізми будуть повністю 
викриті» [6]. Більше того, через те, що ми маємо 
не одну, а більше ідентичностей, ми не можемо за-
ймати однозначно місце пригніченого, гнобителя чи 
пасивного спостерігача. Це відводить нас від ліній-
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ної дуальності «гнобитель поганий, а пригноблюва-
ний – хороший», до діалогічного театру, який є 
більш повним відображенням влади, з конфліктом 
між людьми з різними ідентичностями. 

Театр для діалогу вже своє назвою демонструє 
такий вектор, в якому є місце для різних іден-
тичностей і який першим своїм завданням бачить 
зміцнення і об’єднання спільноти шляхом порозу-
міння і пошуку варіантів дій. Театр для діало-
гу – це не просто використання техніки, якій вже 
майже півстоліття, це крок до проблематизації 
«пригнічення», котре може викликати й інші більш 
«креативні» дії як в мистецтві, так і в житті спільноти. 
Це радше точка відліку, ніж прибуття. Тому сьогодні 
часто відбуваються різні семінари з використанням 
театру-форуму, присвячені різним проблемам сьо-
годення, зокрема освіті, законодавству, гендерної 
проблематики тощо, які ще варто осмислити. І в цій 
техніці, незважаючи на те, що вона дуже пов’язана 
з реальністю і говорить простою, непоетичною мо-
вою, все ж передається не просто інформація, а 
досвід, який має властивість поширюватись, знахо-
дити відгук, підхоплюватись, переноситись зі сцени 
в життя. 
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анотація. У статті розглядається театральна практика, 
що набула поширення під час подій Євромайдану, – Театр 
для діалогу. Аналіз відбувається через дослідження техніки, 
яка лежить в основі Театру для діалогу – «Театр Пригнічених» 
Августо Боала. Показано, як через активізацію глядача, пошук 
комунікації, згуртування спільноти, критичне мислення, вияв-
лення механізмів влади тощо, Театр для діалогу прагне залучи-
ти учасників до дії, спочатку на сцені, потім – у реальному житті.



Ключові слова: театр пригнічених, активізм, терапія, ак- 
тивний глядач, комунікація, дисциплінарна влада, дія, гляда- 
цька подія, діалог, критичне мислення.

Аннотация. В статье рассматривается театральная прак- 
тика, получившая распространение во время событий ев- 
ромайдана. – Театр для диалога. Анализ происходит через 
исследование техники, которая лежит в основе Театра для ди- 
алога – «Театр угнетенных» Аугусто Боала. Показано, как че- 
рез активацию зрителя, сплочение сообщества, критическое 
мышление, разоблачение механизмов власти и т.д., Театр для 
диалога стремится вовлечь участников в действие, сначала на 
сцене, потом – в реальной жизни.

Ключевые слова: театр Угнетенных, активизм, терапия, 
активный зритель, коммуникация, дисциплинарная власть, дей- 
ствие, зрительское событие, диалог, критическое мышление.

Summary. This paper deals with a theatrical practice that 
became widespread during the events of euromaidan – Theatre for 
Dialogue. The studying of Augusto Boal’s «Theatre of the 
Oppressed» technique, which is the basis of «Theater for 
Dialogue», is primary in the analysis. «Theatre of the Oppressed» is 
not purely theatrical phenomenon – it lies at the intersection of 
activism and social therapy. Being the reaction on the totalitarian 
regime in Brazil, «Theatre of the Oppressed» technique has 
become widespread all over the world, mainly in the areas with 
military and civil conflicts. So as soon as Ukrainian people faced 
severe social and political challenges, this theatrical technique 
reached our cities through its practitioners from different countries.

In his book «Theatre of the Oppressed», Boal criticizes the 
concept of catharsis of Aristotle, which he finds to be the system 
created to maintain the balance of the existing social order and 
eliminate any elements that can somehow broken this balance, 
especially revolutionary mood. Augusto Boal’s primary idea is to 
activate the spectator. Not only actors act in the play, but the specta-
tors are involved in performance by the opportunity to intervene and 
change a particular situation in the play. Such an active participation 
in the play provides an active participation in the real life. By chang-
ing the theatre’s reality for the better it becomes, in Boal’s words, «a 
rehearsal for the revolution». In such a way theatre becomes a true 
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place of communication and action, the forum where a particular 
community discusses its problems. 

The analysis of the plays performed in Ukraine during the 
revolutionary times – on February 2014 in Ukrainian house – has 
shown how through the activation of the spectator, communication, 
community cohesion, critical thinking, identifying the mechanisms of 
power, etc., «Theatre for Dialogue» aims to involve participants in 
action, first on stage, then – in real life. Works of such philosophers, 
scholars, and art theoreticians as Alain Badiou, Claire Bishop, Grant 
Kester, and Hans-Thies Lehmann were used to analyze this theatri-
cal practice.

Awareness of one’s body, detecting invisible structures of 
power, critical thinking – all these create good conditions for the 
beginning of problem-solving in community. Spectators become a 
kind of tricksters who discover their creative problem-solving with 
available resources. They are sharing the tactics, which are carried 
out not in verbal, but in theatrical form, because a spectator 
interrupting the action, not only expresses his decision, but also 
replaces an actor for that.

Through the Badiou’s concept of «event» and Lehmann’s 
concept of «spectator’s event», we analyze how such theatrical 
practice affects the audience. Badiou’s«event»is something unex-
pected, for which a person has no ready explanation. Lehman calls 
the «spectatorship’s event» the line between reality and art, for 
example, when we see violence and feel responsible to intervene. 
In «Theater of the Oppressed» provocation to action is very direct. 
The spectator is deprived of ethical choice, it just takes a specific 
game rules. The spectator is confronted not with «event» but with 
the action.

Moreover, Boal’s theory is restrained by the opposition in which 
it is constituted: active-passive, strong-weak, oppressor-oppressed, 
etc. Current relationships are more complex, we have not only one 
identity – oppressor or oppressed, the identities are multiple as well 
as the constitution of opposition can not help to getting rid of it.

«Theatre for Dialogue» is practice, in which there is room for 
different identities and it, firstly, sees the task of strengthening and 
uniting communities through understanding. «Theatre for Dialogue» 
is not just the use of technology, which is almost half a century, it is 
a step towards the problem of «oppression», which can provoke 
creative actions both in art and in life community.
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Камишникова Олеся

РепРезентацІЯ  
психІчних РозладІВ  

у сучаснІй бРитанськІй дРамІ:  
ВІд заангажоВаного театРу  
до театРу РозВажального

У розвідці, присвяченій аналізу перформативної 
природи психічних розладів і їхній репрезентації в 
сучасній англомовній драматургії, Крістіна Волд 
відзначає значну кількість п’єс, присвячених згада-
ним недугам, і зауважує, що наша культура дедалі 
більше схильна осмислювати сьогодення через тро-
пи психічних патологій (зокрема, на думку дослід-
ниці, ними виступають уявлення про істерію, травму 
і меланхолію) [1, 1]. Увага до відхилень у психічному 
бутті людини, яку демонструє низка драматичних 
творів 1990-х і 2000-х, немовби доповнює іншу рису 
сучасної британської драматургії, що на повну силу 
проявилася у рамках найгучнішого драматургічного 
феномену 1990-х у британській драмі – так званого 
театру-вам-в-обличчя (in-yer-face theatre): тенден-
цію до відведення центрального місця тілесності і, 
особливо, насильству над тілом [2, 104]. Рухаючись 
від 1990-х до 2000-х, ми спробуємо виявити різні 
за жанром, стилістикою і ставленням до обрано-
го матеріалу інтерпретації психічних захворювань 
у драматургії Великобританії, узявши за приклад 
п’єси авторів, творчість яких загалом демонструє 
інтерес до зображення змінених станів свідомості: 
Марини Карр, Сари Кейн, Джо Пенхолла й Ентоні 
Нільсона.
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У п’єсі Марини Карр «Порція Кохлан» (1996) 
історія Порції, головної героїні, розігрується на тлі 
реалістично відтвореної ірландської провінції, про-
те відлунює темою невблаганного фатуму, через 
що долю персонажа можна трактувати і як пси-
хологічну драму, спричинену особистим нещастям, 
і як реалізацію своєрідного родового прокляття – 
покарання за інцест, що відбувся у родині Порції. 
Героїня п’єси не може знайти щастя ані у сімейних 
стосунках – турботі про чоловіка і дітей, ані у 
відносинах із коханцем, ані у дружбі: їй не дає спо-
кою голос давно померлого брата-близнюка, із яким 
у дитинстві вони були надзвичайно близькими. Його 
майже безперестанний спів чує лише Порція, хоча 
забобонний місцевий люд і подейкує про неспокійну 
душу самовбивці, котра бродить берегом річки: 
п’ятнадцять років тому близнюки Порція і Габріель 
домовилися утопитися, але дівчина в останній мо-
мент зупинилася, а от хлопець потонув. З того 
часу, як здається Порції, брат дражнить і мучить 
її, змушуючи врешті-решт відмовитися від життя, 
здійснити відстрочений крок. 

Упродовж п’єси Порція у розмовах із батька-
ми звинувачує у смерті брата їх, всіляко уника-
ючи визнання власної провини, і лише незадо-
вго до власного самогубства розповідає чоловіку, 
що частково є призвідцею нещастя і сама. На за-
питання ж матері, чому вона допустила загибель 
Габріеля, Порція відповідає, що хтось із них двох 
мав померти – оскільки вони билися між собою на 
смерть. Надзвичайна спорідненість з братом, отже, 
відчувається героїнею і як щастя, і як лихо. Вона ту-
жить за відсутнім близнюком, описуючи його смерть 
як крючок, що застрягнув у ній [3, 170], а життя без 
брата – як існування без душі: «[к]оли Бог роздавав 
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душі, він, мабуть, переплутав наші з Габріелем, або 
дав нам одну на двох, і вона втонула у річці разом з 
ним…» [3, 135]. Разом з тим, ця близькість означає 
також, що спроби Порції виказати свою незалежність 
від брата, утвердити власну ідентичність – через 
роман із однокласником, дружбу, яка відчужувала її 
від Габріеля, заміжжя – приречені на невдачу. І коли 
її останнє зусилля через примирення з чоловіком 
«увійти в це життя і жити» [3, 174], попри тягар ми-
нулого, зазнає краху, у фіналі п’єси, над самотньою 
Порцією, звучить «тріумфальний спів» (там само) її 
брата. Єдиний вид свободи бути собою, приступний 
героїні, вона здобуває ціною відмови від життя – 
Порція поступово проговорює у ході п’єси, під час 
розмов із різними персонажами, правду про себе і 
Габріеля, розриваючи при цьому зв’язки із шокова-
ними співрозмовниками і віддаляючись від світу.

Самогубчій меланхолії дорослої Порції, поро-
дженій сумом за втраченим об’єктом любові, чи 
можливому аналогічному стану її брата, котрий 
тяжко переживав зраду Порції, відколи та почала 
цікавитися світом за межами їхніх стосунків, у п’єсі 
дається й інше пояснення, котре дозволяє подиви-
тися на історію цих героїв як на частину більш мас-
штабного явища: виною всім негараздам, як каже то 
одна, то інша дійова особа, є виродження роду, ви-
кликане зіпсутою кров’ю – чужаків, з якими хтось не-
обережно поріднився, або, навпаки, близьких членів 
сім’ї, які стали подружжям чи коханцями. Приміром, 
Блейз, бабуся Порції по батьковій лінії, звинувачує 
родину її матері, нарікаючи на їхню «циганську» і 
«чорну» кров [3, 151]; Меггі Мей, тітка Порції по лінії 
матері, перекладає відповідальність на ту обстави-
ну, що батько і матір Порції є дітьми від різних жінок, 
але одного чоловіка, а сама Блейз буцімто була за-



25

чата від свого ж брата. На думку Меггі, самовбив-
ство Габріеля і депресія Порції є наслідком шлюбів 
між родичами у їхньому роду:«кров знає» [3, 165] 
про порушення належного порядку речей, навіть 
коли самій людині про це невідомо. Тема фатуму, 
який зумовлює долю героїв, також підтримується 
у п’єсі завдяки міфічному контексту, через прямі 
паралелі з елементами близнюкового міфу, а 
саме – з мотивами надзвичайної близькості та, з 
іншого боку, антагонізму між близнюками, інцесту 
між братом і сестрою, який розпочався ще в утробі 
матері, а також нещастя, яке цей зв’язок приносить 
спільноті. Із цієї точки зору, лихо, спричинене одру-
женнями близьких родичів у попередніх поколіннях 
родини (в тому числі – батьків Порції і Габріеля), 
проявляється у народженні дивних близнюків, а 
інцест між самими героями виливається у смерть 
Габріеля і комплекс Медеї, який мучить Порцію: 
вона нездатна піклуватися про народжених у шлюбі 
з Рафаелем Кохланом дітей, оскільки боїться завда-
ти їм болю чи заподіяти каліцтво («Коли я їх купаю, 
я думаю лише про те, що можу їх втопити, коли з 
ними граю – що можу їх поранити. Мені доводиться 
втікати і ховатися від них, адже я боюся, що можу 
це зробити» [3, 155]. Таким чином, нестабільний 
психічний стан Порції, з її депресією, змінами на-
строю, суїцидальними настроями і слуховими га-
люцинаціями (адже, хоча «привид Габріеля» і є у 
списку дійових осіб, ніхто, окрім Порції і глядачів, 
не відчуває його присутності), піддається як пси-
хоаналітичній (наприклад, в аналізі Крістіни Волд 
[1, 184–198]), так і міфокритичній інтерпретації – 
як робота меланхолії чи покарання за переступ. 
Балансуючи між реалістично представленим зов-
нішнім світом і зануренням у внутрішній стан ге-
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роїні, між можливістю біологічного, психологічного 
і містичного пояснення її почуттів і поведінки, п’єса 
Марини Карр максимально залучає реципієнта до 
співтворення змісту.

Деякі з мотивів «Порції Кохлан» підхоплює 
драма Сари Кейн «Психоз о 4.48» (1999), у якій 
мовлення різних (неназваних) осіб розмежова-
но настільки умовно, що це дає підстави вважати 
діалоги частиною внутрішнього мовлення одного 
персонажа – чи то уявними бесідами із вигадани-
ми співрозмовниками, чи пригаданими розмовами 
з реальними людьми. Як і героїня Марини Карр, 
центральний персонаж у Кейн страждає від втрати 
об’єкту пристрасті: «<…> не можу повірити, що я 
відчуваю все це до тебе, а ти не відчуваєш нічого. 
<…> виходжу з дому о шостій ранку і починаю шу-
кати тебе <…> людину, якої не існує», – промовляє 
центральний «голос» монологу [4, 214–215]. Обом 
їм також ідеться про пошуки власної ідентичності, 
можливо – утраченої через те, що власне «я» 
замінив інтеріоризований образ недосяжного бажа-
ного предмету, можливо – проблематичної від само-
го початку. «Тіло і душу ніколи не можна з’єднати», 
[4, 212] – зауважує персонаж «Психозу…», до-
даючи згодом, що «так і не зустріла себе, чиє об-
личчя приклеєне на споді мого розуму» [4, 245]. 
Проте, на відміну від п’єси Карр, де суб’єктивний 
погляд на дійсність доповнюється об’єктивною 
реальністю, а наближення до правди відбувається 
через висування різних версій подій вустами 
Порції та інших персонажів, текст Кейн відображає 
реальність лише з однієї точки зору. Наративна 
перспектива монологу визначається виключно по-
глядом психічно хворої людини – як і оголошує на-
зва п’єси, у ній розглядаються психотичні епізоди, 
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пережиті центральним персонажем на тлі тривалої 
депресії. Героїня «Психозу…» проходить шлях від 
примусової госпіталізації, про яку згадує із соро-
мом і відразою, до боротьби з недугою, а далі – від 
усвідомлення марності зусиль медицини до утвер-
дження в думці про те, що її хвороба, стигматизо-
вана суспільством («Ми прокляті / парії розуму» 
[4, 228]), є бажанішим станом, аніж добровільне 
прийняття імперативу «Підкорися красивій брехні – 
/ хронічному божевіллю здорових» [4, 229]. 

Основну тему твору, якою є переосмислення 
опозиції розум – божевілля, нормальність – не-
нормальність (sanity – insanity), можна просте-
жити на прикладі рефрену про 4.48 ранку, який 
проходить через усю драму. Ця мить спочат-
ку характеризується як час найглибшої депресії 
(«О 4.48 / коли приходить відчай / я повішуся / під 
звуки дихання мого коханця» [4, 207]), згодом – як 
момент, після якого неможливе жодне вислов-
лювання («Після 4.48 я більше не буду говорити» 
[4, 213] – ймовірно, через те, що ця пора завершує 
«ніч, в яку мені відкрилося все» і після якої героїня 
нездатна продовжувати говорити [4, 205]), і, на-
решті, як період ясності розуму, звільненого від 
полону суспільних умовностей стосовно того, що 
вважається нормальним станом психіки, а що – ні 
(«О 4.48, / коли приходить ясність, / упродовж годи-
ни двадцять я перебуваю при розумі. / <…> Зараз, 
поки я тут, я бачу себе / та коли мене заворожують 
огидні примари щастя, / ница знада цього знаряддя 
чаклунства, / я не можу сягнути свого справжньо-
го “я”» [там само]). Загалом, спосіб інтерпретації 
психічної хвороби у п’єсі Кейн знаходиться в рамках 
канону метафоричного сприйняття божевілля, опи-
саного Сьюзен Зонтаґ: психічний недуг вважається 
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таким, що загострює свідомість, підносить її до 
стану пароксизмального просвітлення [5, 34–35] 
і є джерелом художньої творчості чи духовної 
оригінальності [5, 98]. Так, героїня Кейн, родом 
діяльності якої є літературна праця, говорить, що її 
«любитимуть за те, що мене знищує / <…> хворобу, 
яка розростається у звивах мого розуму» [4, 213], а 
також пов’язує своє захворювання із досвідом, який 
виходить за межі звичного: «Чому мене уражено? / 
Я бачила видіння Бога» [4, 228].

Утім, окрім суб’єктивної оцінки психічного роз-
ладу як амбівалентного дару-прокляття, котрий 
розриває зв’язок свідомості й тіла, але при цьому 
дозволяє доторкнутися до «справжнього “я”», у п’єсі 
присутній інший ракурс зображення недугу головної 
героїні – медичний дискурс. Йдеться, зокрема, про 
госпіталізацію (здійснену, вірогідно, після спроби са-
могубства), оцінку лікарським консиліумом, бесіди з 
психіатром, невдале медикаментозне лікування, ви-
писку з лікарні (через те, що туди привозять особу 
в значно важчому стані, яка потребує лікарняного 
ліжка), призначення так званого догляду в спільноті, 
тобто лікування вдома (community care), списки 
скарг і цілей, перший з яких віддзеркалює психічний 
стан, а останній має на меті візуалізувати бажані 
зміни, опис стосунків пацієнта і лікаря тощо. Кейн, 
разом з тим, не обходить зовнішній бік процесів 
перебігу й лікування психічного розладу – приміром, 
вона не береться за обговорення питання якості 
медичних послуг на прикладі програми догляду 
в спільноті, до якого звернеться Джо Пенхолл у 
«Синьому апельсині». Її метою, радше, є макси-
мально точне моделювання нестабільної свідомості 
героїні, яка сприймає дійсність у спотвореному 
вигляді: звинувачуючи у зраді свого психіатра, який 
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(чи яка) виказує до неї суто професійне ставлення, 
висловлюючи обурення іншими лікарям, котрі, як із 
розпачем думає персонаж, знають про її відчуття 
поразки і сорому, або доводячи, що ніхто не розуміє 
справжніх причин її депресії. 

На противагу «Порції Кохлан» і «Психозу о 
4.48», де увагу більшою мірою спрямовано на 
внутрішній стан психічно хворого персонажа, а не 
на об’єктивні обставини, в яких розгортається захво-
рювання, «Синій апельсин» (2000) Джо Пенхолла 
зосереджується на практичних питаннях лікування 
і політиці медичних установ щодо окремих категорій 
пацієнтів. У драмі Пенхолла Крістофер, 24-річний 
лондонець афро-карибського походження, потрап-
ляє до психіатричної лікарні, де закріплений за 
ним лікар діагностує у хлопця серйозне психічне 
захворювання. Щоб затвердити діагноз, молодому 
спеціалісту Брюсу потрібно проконсультуватися зі 
старшим колегою, тому він звертається до Роберта 
Сміта, свого потенційного наукового керівника і 
амбітного науковця. Роберт, проте, не вважає ви-
падок Крістофера таким, що заслуговує на ува-
гу, і радить (а згодом навіть наказує) молодшому 
співробітнику відпустити пацієнта додому, не затри-
муючи його для подальшого лікування. Суперечка 
щодо стану Крістофера, який, на думку Роберта, 
страждає на пограничний розлад особистості (не 
надто небезпечний для самого чоловіка і оточую-
чих) – або, як гадає Брюс, на шизофренію, котра в 
подальшому без лікування загостриться, – і стано-
вить зміст п’єси. Незгода між лікарями досить швид-
ко переростає у відкритий конфлікт: незважаючи 
на те, що Брюс зацікавлений у збереженні гарних 
стосунків із доктором Смітом, від якого залежить 
професійна кар’єра молодого чоловіка, він готовий 
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до кінця відстоювати те, що Крістофера слід зали-
шити у лікарні для подальшого обстеження і надан-
ня медичної допомоги. Коли доктору Сміту, якого 
уся ця ситуація відверто дратує, не вдається пере-
конати Брюса у тому, що пацієнта варто відправити 
додому, він намагається вплинути на колегу шанта-
жем; а згодом, у бесіді з Крістофером, котрий через 
свій параноїчний стан легко перебільшує сказане і 
робить неправильні висновки, Роберт налаштовує 
його проти молодого лікаря. Відсторонивши Брюса 
від ведення хворого, Роберт виписує Крістофера 
додому, попри те, що останній демонструє нові 
тривожні симптоми психічного розладу. Зрештою, 
Брюс, утративши надію допомогти Крістоферу або 
хоча б примиритися зі своїм безпосереднім началь-
ником, зважується на радикальний крок: подати 
скаргу на доктора Сміта. 

Ставлення обох спеціалістів до хворого, яке стає 
у п’єсі об’єктом уваги нарівні з їхніми професійними 
судженнями про психічний стан Крістофера, є да-
леким від ідеального. У розмові з Крістофером на 
початку драми Брюс компенсує нестачу впевненості 
у власних рішеннях підкресленою правильністю, 
змушуючи пацієнта коритися найдрібнішим інструк-
ціям, а наприкінці п’єси, нервуючи через загрозу 
звільнення, він зривається на крик, емоційно нама-
гаючись пояснити Крістоферу, що той став жерт-
вою маніпуляцій Роберта. Дії ж старшого лікаря 
виходять далеко за межі неввічливості чи пору-
шення політкоректності, якими можна дорікнути 
Брюсу. Роберт поводиться непрофесійно й неетич-
но, ігноруючи реальні проблеми пацієнта і вдаю-
чи при цьому, що діє заради його блага; керується 
ж він при цьому кількома важливими для себе 
міркуваннями. По-перше, Роберт прагне дотриму-



31

ватися принципу деінституціалізованого лікування 
психічно хворих (уже згаданої практики «догляду 
у спільноті»), який є пріоритетним у британській 
психіатрії, орієнтованій на уникнення ізоляції хво-
рих від суспільства. Навряд чи, однак, це є дореч-
ним у випадку Крістофера: хоча після вибуття цього 
пацієнта із медичного закладу лікарняне ліжко, яке 
він займав, і звільниться для хворого у більш кри-
тичному стані, повертати Крістофера на лікування 
все-таки доведеться – після того, як його приму-
сово госпіталізують наступного разу, в набагато 
гіршому через прогрес хвороби стані. По-друге, 
Роберт розцінює психічний розлад Крістофера як 
неіснуючий: на переконання психіатра, етнічна 
група, до якої належить молодий чоловік, схиль-
на до цілком природної для її членів поведінки, 
котра видається представникам інших етносів 
божевіллям. Розроблена Робертом концепція «чор-
ного психозу» [3, 366] настільки важлива для на-
уковця, що змушує його нехтувати емпіричними 
даними: незважаючи на реальні факти, які гово-
рять про те, що у випадку Крістофера теорія не 
підтверджується, саме міркування про «культурну 
особливість» [3, 365] пацієнта зумовлюють рішення 
лікаря. Не бентежать доктора Сміта і можливі за-
киди щодо расистської природи його теоретич-
них побудов – хоча, як зауважує в ході полеміки 
Брюс, по суті, Роберт стверджує, що Крістофер 
«не може відрізнити реальності від марення, тому 
що <…> він чорний?» [3, 368–369]. Прикриваючись 
ліберальним ставленням до пацієнтів і турботою 
про їхнє майбутнє («Якщо ти не випустиш хлоп-
ця, він тут пропишеться на все життя. Йому стане 
тільки гірше. Зробиш із нього хворого» [3, 353], а 
також постколоніальною риторикою («Ти оцінюєш 
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ситуацію з точки зору власних культурних критеріїв. 
<…> У нас все ще живе наше колоніальне мину-
ле. Підозрілість у нас в крові – це наша культурна 
особливість» [3, 367], Роберт оперує стереотипа-
ми, відмовляється розглядати конкретний інцидент 
і бачити перед собою живу й унікальну людину. 
Відкритий фінал цієї драми-дискусії, позбавленої 
відвертого дидактизму (текст обходиться без про-
грамних монологів і стереотипних зображень до-
бра чи зла, жертви чи агресора), немовби запрошує 
реципієнта продовжувати обговорення піднятих пи-
тань расизму, який глибоко проникнув у державні 
інституції, і медичного обслуговування в умовах 
нестачі місць і специфічної політики системи охоро-
ни здоров’я. 

Іще один підхід до зображення психічної хво-
роби зустрічаємо у п’єсі Ентоні Нільсона «Чудовий 
світ Диссоції» (2004): концентруючись, як і «Порція 
Кохлан» чи «Психоз о 4.48», на внутрішньому до-
свіді психічно хворої людини, драма демонструє 
привабливість стану, в якому перебуває вражена 
недугою свідомість. Причина, яка змушує Лізу, го-
ловну героїню твору, час від часу відмовлятися 
від регулярного прийому медикаментів, котрий є 
запорукою її повноцінної взаємодії з об’єктивною 
реальністю, і заглиблюватися у сповнений ілюзій 
простір, суттєво відрізняється від мотивації пове-
дінки персонажів у Кейн чи Карр. Лізою керує не 
туга за втраченим об’єктом, котра затягує у фан-
тазм Порцію Кохлан, і не тенденція до ототож-
нення божевілля із просвітленням, присутня у 
«Психозі…» – хвороба спокушає її можливістю 
входження у фантастичний і сповнений незвичай-
них пригод світ. Епізод загострення психічної хво-
роби Лізи розгортається у формі чарівної історії 
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про мандрівку до країни Диссоції і квесту, який там 
належить здійснити героїні. За порадою загадко-
вого швейцарського годинникаря, «дуже схожо-
го на наше уявлення про те, як виглядає Зиґмунд 
Фройд» [6, 200] (саме з його появи і розпочинається 
Лізина подорож у божевілля), вона має поверну-
ти у своє життя втрачену рівновагу. У Диссоції Лізі 
повідомляють, що відновлення балансу її існування 
неминуче викличе загибель цієї химерної країни, 
необхідної, за словами тамтешніх жителів, для 
того, щоб захищати героїню від зла, присутнього 
у її житті й втіленого у просторі Диссоції в постаті 
страшного Руйнівника, який викликає у нових знай-
омих Лізи панічний страх. Однак Руйнівник, як зди-
вовано виявляє Ліза при зустрічі з ворогом Диссоції, 
має вигляд Вінса, її хлопця, котрий у другій дії 
п’єси, як і сестра Лізи, докорятиме поміщеній на 
лікування героїні тим, що вона вкотре знехтувала 
приписами лікарів. Злом, від якого оберігає Лізу 
Диссоція, є, очевидно, реальність, з якої Ліза не 
вперше рятується за допомогою вигадки. Контраст 
між двома світами: динамічно зображеним у першій 
дії простором Лізиного божевілля, де відбуваються 
пригоди і дива, з’являються чудернацькі персонажі 
у вигадливих костюмах, лунають пісні, і представ-
леною у другій дії статичною зовнішньою реаль-
ністю, яка обмежена лікарняною палатою, – уви-
разнює думку автора про те, що лікування психічної 
хвороби завжди пов’язано із придушенням люд-
ської індивідуальності [6, 270], і є переконливим 
обґрунтуванням слів Лізи про принадність «співу си-
рен» [6, 284], з яким вона порівнює своє занурення 
у психічну хворобу. Насамперед, проте, вражаюча 
у сценічному плані перша частина твору пропонує 
глядачам довершене шоу – екстраваганцу на тему 
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божевілля, у якій суть проблеми губиться за її 
яскравою репрезентацією.

Не вичерпуючи усього обширу тлумачень пси-
хічної хвороби у сучасній британській драмі, звер-
тання до творів Карр, Кейн, Нільсона і Пенхола, 
представників нового покоління драматургів, котре 
заявило про себе у 1990-х, дозволяє виявити різні 
напрямки осмислення проблеми, які варіюються 
від обговорення питання психічних розладів у 
соціальному контексті до опису внутрішнього до-
свіду захворювання чи навіть змалювання недугу як 
втечі у фантазм. Варто зазначити також – наскіль-
ки дає змогу судити порівняння представлених 
тут авторів – що серед способів осмислення фе-
номену психічної хвороби у британській драмі 
домінує не стільки інтерес до соціально-політич-
ного аспекту ситуації, скільки тенденція до «інтимі-
зації» та «романтизації» недугу, який переважно 
розглядається з внутрішньої точки зору і пов’язу-
ється із виходом за межі звичного буття. Якщо 
«театр пережитого досвіду» 1990-х звертався до 
образів насильства і тілесного страждання зад-
ля того, щоб, як образно висловився Алекс Сірз, 
узяти публіку за шкірку і трусити, аж доки вона не 
збагне сенсу сказаного [7, 4], продовжуючи, хоча і 
у своєрідний спосіб, традицію політично заангажо-
ваного театру попередніх десятиліть, метою якого 
було донести до глядача певну ідею, то розглянуті 
нами п’єси демонструють, попри гостроту теми, 
набагато меншу дидактичність, використовуючи 
психічну хворобу не лише як привід для обгово-
рення нагальних питань із життя суспільства, але і 
як вихідну точку для розгортання соліпсичного мо-
нологу із власним «я» або ескапістської фантазії, 
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котра має мало спільного з реальністю і її пробле-
мами. 
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анотація. У статті зроблено спробу розглянути різноманітні 
варіанти репрезентації психічних недуг у британській драмі 
1990-х – 2000-х років. Звертання до теми психічного розла-
ду аналізується на прикладі п’єс Сари Кейн, Ентоні Нільсона, 
Джо Пенхолла, Марини Карр, котрі демонструють кардиналь-
но відмінні підходи до її інтерпретації: від обстоювання прав 
маргіналізованої групи до погляду на хворобу як прояв фатуму.

ключовi слова: сучасний театр, британська драма, 
репрезентація хвороби.

аннотация. В статье сделано попытку рассмотреть раз-
личные варианты репрезентации психических недугов в бри-
танской драматургии 1990-х – 2000-х годов. Обращение к теме 
психического расстройства анализируется на примере пьес 
Сары Кейн, Энтони Нильсона, Джо Пенхолла, Марины Карр, 
демонстрирующих кардинально разные подходы к ее интер-



претации: от отстаивания прав маргинализированной группы 
до взгляда на болезнь как проявления фатума.

Ключевые слова: современный театр, британская драма, 
репрезентация болезни.

Summary. The article discusses four British plays of the 1990s 
and 2000s which offer different representations of mental illness. In 
particular, it analyses the way this theme is addressed in the 
dramas of Marina Carr, Sarah Kane, Anthony Neilson, and Joe 
Penhall which demonstrate vastly divergent approaches to the 
interpretation of mental illness in terms of content and structure: 
from speaking up for a marginalized community to viewing the 
affliction as a manifestation of fate, and from austere monological 
form to spectacular extravaganza. 

Drawing on Christina Wald’s observations concerning the 
performative use of psychic disorders and their representation in 
English-language drama which attests to the fact that contemporary 
culture relies on the tropes provided by psychic pathologies, the 
article focuses on plays that complement the interest in the physical 
side of human existence manifest in British theatre of the 1990s by 
looking into the question of mental, rather than bodily, trauma. The 
analysis of four chosen plays – Portia Coughlan by Marina Carr, 
4.48 Psychosis by Sarah Kane, The Wonderful World of Dissocia by 
Anthony Neilson, and Blue/Orange by Joe Penhall – reveals, 
respectively, how mental illness can be construed as a preternatural 
curse of mythical origin; seen from the perspective of its proximity to 
creative genius and in the light of the Romantic notion of the poet’s 
gift of prophecy; studied for the beauty of its fantastical realms; or 
dealt with as an issue which is deeply rooted in topical social 
context. 

As the examination of the given plays demonstrates, the 
predominant tendency is not to view mental illness in terms of 
societal issues, but to investigate it as a complex phenomenon of 
internal life – rich and alluring even if it is dangerously spinning out 
of control. The representation of illness lays ground for the explora-
tion of one’s subjectivity or for the development of an escapist 
fantasy remote from the problems of objective reality.

Keywords: contemporary theatre, British drama, representa-
tion of illness.
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Баканурский Анатолий

к пРоблеме  
пРиРодЫ коммуникации  

«спектакль – зРитель»

Публика – и это уже давно является аксиома-
тической истиной – представляет столь же важ-
ную составляющую театрального искусства, как 
и создатели спектакля. В известном смысле зри-
тель (социологи бы обозначили его как реципиен-
та двухсторонней театральной коммуникативной 
системы) является соучастником сценического ар-
тефакта-коммуникатора в том отношении, что без 
него невозможен процесс понимания спектакля, 
то есть наращивание его смыслов, проявляющее-
ся прежде всего через эффект соучастия, сопере-
живания. Сопереживание представляет важную 
составляющую герменевтического усилия. Ещё в 
начале 30-х годов ХХ столетия представитель чи-
кагской социологической школы Джордж Герберт 
Мид пришёл к выводу, что в контексте коммуника-
тивного воздействия индивид принимает на себя 
роль другого. Применительно к восприятию спек-
такля сопереживание является элементом особой 
формы художественного мышления, без которого 
немыслимо существование семиосферы – особого 
коммуникационного пространства, внутри которого 
осуществляется диалог культур. Авторство термина 
«семио сфера» принадлежит Ю. Лотману, исследо-
вателю, тонко подметившему специфику комму-
никативной связи «спектакль – зритель». Лотман 
обратил внимание на активность публики как адре-
сата, состоящую в том, что совокупность посылов, 
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идущих в зрительный зал со сцены «играет роль 
возбудителя, вызывающего возрастание роли ин-
формации внутри сознания получателя». Это од-
новременно представляет констатацию активной 
роли зрителя в коммуникативном механизме вос-
приятия спектакля. Аналогичной позиции придер-
живается философ, востоковед и кинематографист 
Александр Пятигорский, уверенный в том, что толь-
ко наличие «внешнего наблюдателя», то есть вос-
принимающего и интерпретирующего знак (в том 
числе и театральный) субъекта придаёт спектаклю 
семиотическую определённость.

Театральная коммуникация «спектакль – публи-
ка» реально функционирует на двух уровнях: пер-
вичном и резонансном. Второй уровень связан с 
активностью обсуждения спектакля в зрительской 
среде, что является свидетельством успешной ре-
ализации режиссёрской концепции постановки, 
актёрского исполнения, удачного решения худо-
жественных задач всеми остальными авторами 
сценического артефакта. Степень стимуляции кол-
лективного культурного сознания, реагирующего 
на спектакль, представляет неопровержимое до-
казательство того, что публика является активной 
компонентой театрального коммуникативного про-
странства. Её мнение является одним из главных 
показателей значимости или проходного характера 
постановки. 

Сценическое искусство создаёт текст, существу-
ющий только в процессе зрительского прочтения. 
Вне коммуникации «зритель – спектакль» театр не 
способен обрести целостного бытия. Иными слова-
ми, только при условии герменевтической включён-
ности в зрительскую рефлексивную деятельность 
спектакль утрачивает свою виртуальность, переста-
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ёт существовать в сознании его авторов как некая 
воображаемая действительность, обретая художе-
ственную и смысловую полноценность. Жанровую 
природу, форму, содержательность спектакля, сло-
вом, того, что составляет его бытие, невозможно 
представить вне контекста со зрительным залом, 
вне процесса интеллектуальной и эмоциональной 
оценки. Впрочем, и определённая группа людей 
обретает свою аутентичность в качестве театраль-
ной публики, находясь только в коммуникативном 
контексте со спектаклем. Перейдя границу, отде-
ляющую реальность от мира театрального пред-
ставления, зритель, присутствующий на спектакле, 
выступает фигурантом как минимум двух отчётливо 
проявляющихся типов коммуникативных отноше-
ний: «Я – спектакль» и «Я – остальная публика». 
Третий тип коммуникации проявляется не так ре-
льефно, и связан он с вовлечением отдельного зри-
теля в коллективную эмоциональную атмосферу, 
порождаемую сценическим действием. Тут единич-
ный посетитель театра ощущает себя частью ком-
муникации «мы – они», где «мы» – общность, кото-
рую принято называть публикой.

На необходимость организации коммуникатив-
ной связи «спектакль – зритель» («слиянии толпы 
с лицедеями») еще при создании «Молодого теат-
ра» обратил внимание Лесь Курбас: «Мы, актёры, 
вкусившие от волшебной власти преображения, 
изведавшие светлую радость трансформации и на-
сладившиеся победами, не можем отказать себе 
в удовольствии вовлечь публику в действие, за-
ставить её забыться, стать соучастником проис-
ходящего» [1, 349]. Одной из главных задач своей 
постановки «Чёрная пантера и белый медведь» 
по одноименной пьесе В. Винниченко реформа-
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тор украинской сцены считал достижение «един-
ства сцены и зала, единства актёров и зрителей» 
[2, 44]. Культуролог и театровед Нелли Корниенко, 
отмечает важную черту курбасовской эстетики, 
которая «предполагала, что непосредственному, 
чувственному художественному познанию зрителя 
может (или должен) предшествовать процесс ху-
дожественных опосредований… Цель спектакля – 
будоражить, активизировать не только эмоцию, но 
и зрительское рацио» [2, 136–137]. Курбас, таким 
образом, выступил в роли одного из тех практиков 
сцены, которые стояли у истоков исследования и 
практической организации важной театральной со-
ставляющей – связи сценического действия с теа-
тральной аудиторией. Впоследствии по этому во-
просу у него обнаружилось немало приверженцев в 
европейском театре.

По мнению Антонена Арто, например, зритель 
неизменно должен был попасть в центр спектакля, 
вовлекаясь туда особой организацией театраль-
ного пространства и архитектурой театрального 
здания. У Жана Жене, напротив, аудитория дис-
танцировалась от сценического действия, ей пре-
доставлялась возможность стать другой, наблюдая 
за тем, как исполнители меняют своё Я на не-Я, 
продиктованное воплощаемым на сцене образом. 
Гастон Бати считал, что «Великие времена дра-
мы бывают лишь тогда, когда исполнители имеют 
перед собой аудиторию, способную вибрировать в 
унисон», а Ромео Кастеллуччи был убеждён, что 
самый интересный театр – это тот, «где работает 
публика». В данном случае культовый итальянский 
режиссёр мыслит в духе немецкого философа и со-
циолога Юргена Хабермаса, считавшего, что одной 
из главных характерных черт публики является воз-
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можность слышать каждого из её членов благода-
ря их включённости в коммуникативный процесс. 
Особенность пространства театрального спектакля 
в том, что оно способно соединять в образуемом им 
коммуникативном акте представителей различных 
общественных сфер и слоёв, которые вне театра 
(находясь в иных пространствах) возможно никогда 
бы не нашли общего языка. В этом пространстве, 
согласно с мнением французского психоаналити-
ка, основателя Парижской школы фрейдизма Жана 
Лакана, реализуется символическая коммуникатив-
ная функция: зритель отождествляет себя с героем 
или группой персонажей, а затем подсознательно 
начинает вести себя, отзеркаливая в собственном 
поведении черты сценических образов. Таким об-
разом, становится понятной особая популярность 
героических трагедий в периоды серьёзных соци-
альных потрясений: этот жанр, кроме демонстра-
ции образцов самоотверженности, способности к 
самопожертвованию и патриотизма, – принимает 
на себя функцию поведенческой парадигмы. 

Ежи Гротовский во время «краковского периода» 
своего творчества в экспериментальной лаборато-
рии в итальянской Понтедерре активно занимался 
поисками «ликвидации» пространства, разъединяю-
щего сцену и зрительный зал, «вызывая обмен вза-
имных реакций» между ними (постановки «Доктора 
Фауста» по Кристоферу Марло и «Кордиана» 
Юлиуша Словацкого). Впоследствии он признал 
неко торую искусственность подобного втягивания 
публики в ход спектакля и «идею сознательного ма-
нипулирования зрителем» пришлось оставить. 

Таким образом, важная особенность коммуника-
тивных отношений «спектакль – публика» состоит в 
том, что в театральном диалогическом пространстве 
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адресат выводится за пределы собственной субъек-
тивности. Он получает возможность понять бытие 
Иного (опыт которого кардинально другой) и через 
его инаковость глубже познать собственное бытие. 
В отличие от обыденных, каждодневных, привыч-
ных связей и контактов театральная коммуникация 
вводит зрителя в диалогический контекст с особыми 
экзистенциями. В связи со сказанным становится 
понятной задача авторов многих спектаклей – акту-
ализовать субъективно-личностную сопричастность 
зрителя к тому, что происходит на сцене, стремясь 
для достижения этой цели наделить события разыг-
рываемого на сцене сюжета иллюзией реальности. 

Впрочем, в отношении коммуникативности те-
атрального представления и зрительской аудито-
рии не обходится без скепсиса и недопонимания. 
Преемник Стрелера на должности руководителя 
Пикколо ди Милано Лука Ронкони считает, что «пу-
блика воспринимает театр как представление, а не 
как средство коммуникации». Дело, однако, не в не-
коей априорной убеждённости зрителя в том, что 
его присутствие на спектакле – уже само по себе 
является включением в коммуникативный процесс; 
в данном случае публика не подозревает об этом, 
точно как мольеровский Журден не догадывался о 
том, что говорит прозой. Ронкони, как многие прак-
тики сценического искусства, не обратил внимание 
на то, что семиосфера стала реальностью не толь-
ко не зависящей от человека, но, напротив, дела-
ющей и его, и окружающую действительность за-
висимыми от этой реальности. Коммуникация как 
таковая стала самостоятельной силой, навязываю-
щей собственные правила диалогу культур.

Спектакль в этой коммуникативной разновид-
ности выступает организующим элементом как кол-
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лективного эмоционального контакта для наблюда-
ющих за ходом театрального представления, так и 
того отграниченного от реальности пространства 
зрительного зала, в котором формируются ука-
занный и другие типы коммуникационных связей. 
«Между текстом (спектаклем – А. Б.) и аудиторией 
складывается отношение, которое характеризуется 
не пассивным восприятием, а имеет природу диа-
лога. Диалогическая речь отличается не только об-
щностью кода двух соположных высказываний, но 
наличием определённой общей памяти у адресанта 
и адресата. Отсутствие этого условия делает текст 
недешифруемым» (Ю. Лотман).

Ещё одна значимая деталь публики состоит в 
том, что она представляет собой единственную под-
линность, находящуюся в пространстве театраль-
ного действия. Мир спектакля – сплошная иллю-
зия, наполненная знаками и символами. На сцене 
по большому счёту нет подлинных предметов, она 
насыщена означающими, видящимися, фантомны-
ми объектами. Что же касается актёров, то они об-
речены на сокрытие собственной сущностной при-
роды, маскируя её репрезентованной сущностью 
образа. Свою субъектно-личностную идентичность 
актёр возвращает только после выхода на покло-
ны. Отсутствие подлинности делает возможным 
существование особого хронотопа спектакля, под-
мену реального бытия игровым, настоящего – ил-
люзорным. И единственная устойчивая реальность 
в мире театрального представления – конкретный 
зритель на конкретном месте в зале. Зритель в про-
странстве театрального зала – медиатор, но медиа-
тор, представляющий не «иной», а настоящий мир, 
расположенный за границами пространства зри-
тельного зала.
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Диапазон оценки роли публики в создании спек-
такля довольно широк. Он колеблется от безогово-
рочного признания её в качестве неизменного со-
автора постановки [3] до прохладно-скептического 
отношения к ней. Последнее в большей степени 
характерно для режиссуры конца ХХ – начала 
XXI века, заполняющей нишу переходного периода 
(Fin-de-siecle) между театральными постмодернист-
скими и постдраматическими формами. «Артисты, 
с которыми я работаю, – заявил Константин 
Богомолов, – уже приучены к тому, чтобы не обра-
щать внимания на зал… У нас ведь роль зрителя 
сильно искажена. На самом деле, человек покупает 
билет в театр только для того, чтобы «поприсутство-
вать»… Зрителю стоит понять, что всё это будет 
происходить и без него. Подобно религиозному об-
ряду театральное действо автономно от зрителей – 
«прихожан». Актёры же должны помнить, что они 
существуют не для тех, кто приходит в зал, но для 
партнёров и себя» [4]. Анатолий Васильев после 
премьеры «Вассы Железновой» предложил идею 
«театра без людей», предпочитая остаться без зри-
теля, нежели играть перед случайной публикой, не 
ставящей перед собой задачи проникновения в его 
творческий метод. Впрочем, практика включения 
зрителя в действие буквально с момента вступле-
ния его в театральной пространство, стремление с 
порога преодолеть инерцию восприятия спектакля, 
практикуемые в Школе драматического искусства, 
в известной степени заставляют усомниться в ис-
кренности приведённого тезиса Васильева. 

Ежи Гротовский в результате лабораторных по-
исков пришёл к выводу о необходимости «пере-
ориентации» театра от обращённости на публику 
обращённостью к актёру. Однако этот «антрополо-



45

гический поворот» не освобождает зрительный зал 
от людей, пришедших на спектакль, напротив, он 
актуализирует комплекс проблем, связанных с ре-
ципиентами театрального артефакта.

Тем не менее, традиция анализа зрителя сло-
жилась и продолжает развиваться в русле рассужде-
ний немецкого культуролога Макса Германа, считав-
шего его одной из самых актуальных составляющих 
театрального искусства: «Публика является актё-
ром, участвующим в игре. Можно сказать, что публи-
ка является творцом театрального искусства» [5, 62]. 
Когда Лоренс Оливье возглавил Национальный те-
атр Лондона, то на вопрос о его концепции ответил с 
детской простотой, указав в качестве своей главной 
цели: «каждому сидению в зрительном зале обеспе-
чить свою собственную задницу». 

Театр без воспринимающей спектакль аудито-
рии Бертольд. Брехт, как и Оливье, считал «нон-
сенсом». Большая часть практиков сценического 
искусства, включая тех, кто разделяет мнение о «пу-
блике – дуре», не могут не согласиться с тем, что 
театр обретает свою полноценность только в случае 
наличия отрефлексированных форм потреб ления. 
Возникает ситуация, которую Г.-Г. Гадамер опреде-
лил как «подвижное взаимодействие испол нителя и 
зрителя». Гадамер писал: «мы, зрители, получаем 
от актёра бытийные возможности, которые он сумел 
выявить и которые превосходят наши собственные 
возможности». Примерно в том же ключе мыслит и 
Ю. Хабермас, рассуждая об аксиологических (цен-
ностных) и социализирующих личность аспектах 
феномена коммуникации: «Поскольку другие вме-
няют ответственность мне, я постепенно делаю 
себя той личностью, которой я становлюсь посред-
ством взаимоотношений с другими».
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Более того, рыночные условия заставляют театр 
бороться за зрителя, вести конкурентную борьбу за 
него не только с телевидением и Интернетом, но и 
с другими зрелищными жанрами: эстрадой, массо-
выми праздниками, игровой индустрией, спортив-
ными, развлекательными мероприятиями и други-
ми формами организации досуга.

Одна из самых исчерпывающих дефиниций 
понятия «публика» принадлежит современному 
российскому социологу театра В. Дмитриевскому: 
«В целом же публикой правомерно считать отно-
сительно устойчивую в своих социально-художе-
ственных установках общность людей, близкую по 
ориентациям и потребностям, активно включённую 
в художественную жизнь и имеющую определён-
ный авторитет референтной группы в своей со-
циальной среде, в своём окружении» [6, 51]. Как 
каждое определение, дефиниция, предлагаемая 
В. Дмитриевским, также страдает определённым 
принципом неполноты, поскольку характеризует 
лишь часть рассматриваемого феномена (думаю, 
что понятие «публика театрального спектакля» 
будет отличаться от того, как определяет её эли-
тарную часть цитируемый автор), но в целом его 
рассуждения на этот счёт вполне приемлемы и не 
противоречат принципам научности.

Другое, приближающееся к универсальному, 
определение дали украинские театроведы и со-
циологи театра: «Поняття «театральна публiка» 
(«публiка театру») можна трактувати як харак-
теристику особливої соцiальної спiльностi яка 
визначається єднiстю просторово-часового буття, в 
якому вiдбувається особлива театрально-художня 
дiяльнiсть» [7, 53]. От этой деятельности зависит 
активность того аспекта коммуникативных отноше-
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ний «театр – зритель», итогом которого становится 
оценка театром уровня подготовленности аудито-
рии, что, в свою очередь, определяет пути развития 
конкретного творческого коллектива и всего сцени-
ческого процесса в целом. 

Для украинского исследования зрительного зала 
характерна детализация в рассмотрении различ-
ных групп, которые его заполняют. В нём дано тер-
минологическое отличие «театральной аудитории» 
от тех, кого определяют как категорию «зрителей», 
и что в первую очередь ценно, особо выделены 
группы, обозначаемые как «театральная публика» 
и «кадровая публика» – самая подготовленная для 
восприятия театрального артефакта группа людей. 
Отдельно в исследовании представлена «публика 
околотеатрального процесса» – критики, театрове-
ды и меценаты.

Фундаментальной разновидностью театральной 
коммуникации с участием публики является связь 
«спектакль – зритель». Кроме этого существуют 
внебазовые, но по-своему важные коммуникатив-
ные отношения внутри зрительного зала. Вот неко-
торые из них: коммуникация «зритель – зритель», 
характеризующая многообразие контактов между 
различными группами: от искушённой театральной 
аудитории до зрителя – «неофита»; «публика – ис-
полнитель роли»; «театральная аудитория – теа-
тральная критика»; «зритель – рекламная продук-
ция». Немаловажным представляется и проблема 
перехода от «предкоммуникационного» состояния 
к коммуникации «зритель – спектакль», отражаю-
щая момент преодоления первоначальной инерции 
зрительного зала, вовлечения его в действие. В 
нём заключена характеристика момента перехода 
количественной составляющей людей, пришедших 
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на спектакль, в качественную (театральная аудито-
рия). Иногда это преображение может и не быть до-
стигнутым, и в этом случае зрительный зал может 
разделять ответственность за провал спектакля 
наряду с его непосредственными творцами. Так, 
например, случилось с «Чайкой», премьера кото-
рой потерпела фиаско в Александринском театре 
в октябре 1896 года, когда не только исполнители 
(кроме Веры Комиссаржевской, исполнявшей роль 
Нины Заречной), но и зрительный зал не понял и не 
принял драматургического дебюта А. Чехова. 

Претензии по адресу театральной аудитории 
тридцатью годами позднее выскажет Лесь Курбас. 
Он отметит пассивность и ограниченность части 
зрительного, поверхностно воспринявшего спек-
такль «Золотое чрево» по Фернану Кроммелинку 
(сезон 1926–1927 гг.): «До некоторых зрителей не 
дошла фабула во всей точности... Вышло так, что 
дошёл анекдот и психология, а не дошла сама 
тема» [2, 223]. 

Вернёмся к современной коммуникации, связан-
ной со спектаклем и воспринимающим его зрите-
лем. Как каждый тип театральных связей, он тоже 
не свободен от аберраций. Часто в связке «пред-
ставление – публика» они восходят к стереотипам 
восприятия нового. Термин «стереотип» был введён  
в научный обиход американским эссеистом и поли-
тологом, соавтором конвенции Лиги Наций Уолтером 
Липпманом в 1922 году в монографии «Обществен-
ное мнение». Стереотип – следствие чрезмерного 
доверия к чужому опыту, формирующему упрощён-
ное представление о мире в некритическом чело-
веческом сознании, не отягощённом субъективным 
опытом. «Стереотип однозначен, он делит мир на 
две категории – на «знакомое» и «незнакомое». 
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Знакомое становится синонимом «хорошо», а не-
знакомое – синонимом «плохо». Стереотип автома-
тизирует мышление, создавая иллюзию профессио-
нального суждения оценки разнообразных явлений.

Ведущая роль в формировании стереотипов 
принадлежит коллективной бессознательной пере-
работке и усвоению информации о сценическом ар-
тефакте, распространённой в определённой группе, 
общность которой определяется одинаковым уров-
нем образования, интеллектуального развития, кон-
текстом социальной среды обитания, а также мерой 
театрального опыта. Не менее важным в этом от-
ношении представляется воздействие на указанную 
группу средств массовой информации, в частности, 
театральной критики, о чём речь пойдёт ниже.

Если продолжить разговор об аберрациях (их в 
коммуникалогии иногда называют помехами или ба-
рьерами коммуникации), связанных с восприятием 
театрального представления, то следовало бы вы-
делить гипертрофированно-наивное отношение к 
происходящему на сцене. Я бы обозначил эту груп-
пу искажений, характерных для восприятия спек-
такля частью театральной аудитории, как «синдром 
детского зрителя», поскольку ему в первую очередь 
присуще первобытно-доверчивое восприятие все-
го, происходящего на сцене. Для части зрительного 
зала, представленной, прежде всего, театральными 
неофитами, дискурс, спектакля совпадает с дискур-
сом реальности. Особую актуальность для харак-
теристики феномена непосредственности при вос-
приятии театрального действа приобретает мысль 
Н. Евреинова о том, что «театр – это обман, сплош-
ной обман, сознательно нарочный, но очарованный 
настолько, что только ради него и стоит жить на 
свете». В качестве причин появления коммуникаци-
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онного барьера можно указать на принадлежность 
представителей публики к неоднородным социаль-
ным группам, приверженность разным культурным 
и языково-этническим традициям, нормам и ценно-
стям. Причиной зрительских аберраций может стать 
чрезмерная информационная перегруженность 
спектакля. Во время театральных фестивалей или 
гастролей зарубежных театров, когда публика ино-
гда вынуждена смотреть спектакль на непонятном 
для неё языке – велика вероятность возникновения 
феномена смыслового непонимания и неадекват-
ной реакции зала на отдельные эпизоды или же на 
всю постановку в целом. 

Дистанцирование как способ отношения между 
группой зрителей и представлением при «синдроме 
детского зрителя» отсутствует: всё, происходящее 
на сцене принимается всерьёз, как нечто всамде-
лишное. Эмпатия – импульсивная способность к 
эмоциональному сопереживанию реакции соседа 
по театральному креслу, – максимальна. В дан-
ном случае мы имеем дело с такой особенностью 
коммуникативных отношений, как «теория зеркаль-
ного Я» (lookinq-qlass self), разработанная амери-
канским психологом и социологом Чарльзом Кули. 
Согласно Кули, мы формируем своё поведение, по-
лучаем представление о себе через других людей. 
Иными словами, наша оценочная способность об-
условлена рефлексией на представление окружа-
ющих зрителей о нас самих, о мире, о ценностях. 
Порождающим образцом, формирующим реакцию 
на театральный артефакт, для многих зрителей яв-
ляется степень эмоционального отклика на него пу-
блики в целом, а также идентификация конкретным 
реципиентом самого себя с массой людей, наблю-
дающих за ходом спектакля. 
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Гипертрофированно-непосредственное воспри-
ятие спектакля некоторыми представителями теа-
тральной аудитории может привести к его срыву, как 
это случилось во время одного из представлений 
«Короля Лира» с Дэвидом Гарриком в главной роли, 
когда один из особо впечатлительных и непосред-
ственных зрителей стал прямо на сцене домогаться 
исполнительницы роли Корделии – актрисы Пег (на-
стоящее имя – Маргерет) Уоффингтон. История те-
атра знает и трагические случаи, в частности, напа-
дения (ряд из них иногда заканчивался убийством) 
на отдельных американских зрителей провинциаль-
ных театров, на актёров – исполнителей роли Яго. 
В данном случае к совпадению игровой и обыден-
ной реальностей в зрительском сознании добавля-
лась ещё и отсутствие расовой толерантности у не-
которых представителей театральной публики. 

В литературе нередко такой тип зрителя рас-
ценивается как «идеальный», что в корне невер-
но, ибо история театра знает прецеденты, когда 
чрезмерно экзальтированные и легковозбудимые 
представители публики срывали спектакли в стрем-
лении восстановить справедливость (в их субъек-
тивном понимании) мстили актёру, исполнявшему 
отрицательную роль. Зачастую, посредством спе-
куляции на увлечённости сценическим искусством 
либо гипертрофированно-восторженном отноше-
нии к отдельным актёрам или режиссёрам, из ряда 
представителей «наивных» почитателей сцениче-
ского искусства формировалась «массовка» теа-
тральной клаки [8]. 

Театр неизменно ставит зрительный зал в гер-
меневтическую ситуацию, предусматривающую де-
кодирование текста спектакля или отсутствие воз-
можности его адекватного прочтения. Спектакль, по 
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мнению Анн Юберсфельд (как и чешского семиоти-
ка культуры Яна Мукаржовского), представляет «си-
стему знаков различной природы», следовательно, 
процесс анализа театрального текста, так или ина-
че, заставляет публику приблизиться к его смыслам 
через освоение семиотических особенностей пред-
ставления. Иными словами, спектакль как некий 
совокупный макрознак требует опознавания всех 
его составляющих: специфики сценической реаль-
ности, моделируемой театральным артефактом, 
понимание режиссёрского замысла, художествен-
ного образа и языка спектакля, деталей актёрской, 
сценографической и музыкальной реализации за-
мысла авторов – драматурга и постановщика. В по-
добной «эффективной коммуникации», когда акти-
визируется образная связь «реципиент (публика) и 
коммуникатор (спектакль)», зритель представляет 
ту творческую составляющую сценического дей-
ства, без которой оно не может считаться в пол-
ной мере смыслово определённым. В этом плане 
правомерным будет рассмотрение публики как од-
ного из знаков театрального процесса, причём зна-
чение его зависит от других, составляющих фено-
мен спектакля, знаков (единиц текста театрального 
представления) [9]. 

Декодирование в коммуникативной связи «спек-
такль – публика» проходит ряд последовательно 
сменяющихся этапов, первый из которых состоит в 
переводе информации, содержащейся в сцениче-
ском дискурсе, в интеллектуальную и эмоциональ-
ную сферу субъективного зрительского восприятия. 
Второй этап представляет в качестве результата 
логически и понятийно оформленную рефлексию, 
дающую способность реципиенту аргументировано 
истолковывать наблюдаемый эстетический объект. 
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Этот этап проявляет уровень коммуникативной зри-
тельской компетенции, связанный со способностью 
более или менее свободного владения вербальным 
и пластическим языком спектакля. Умение адекват-
но прочесть сценический текст демонстрирует спо-
собность публики адаптироваться в коммуникаци-
онном поле театральной постановки, проявляют её 
коммуникативный потенциал. 

Есть и третий этап, правда, он не носит обяза-
тельного характера. Он создаёт возможность воз-
никновения суждения – вербально или письменно 
зафиксированного. В результате возникает новый 
театральный текст, дающий возможность продления 
исторического бытия спектакля. Ведь зрительские 
отзывы и впечатления (взять, к примеру, «Записки» 
Степана Жихарева, «Дневники» Юрия Анненкова, 
мемуары Ирины Уваровой-Даниэль) представляют 
один из способов донесения театральных впечатле-
ний до потомков, значительный по своей свидетель-
ской значимости источник по истории сценического 
искусства. Иногда третий этап может быть представ-
лен обыкновенным рассказом о спектакле, адресо-
ванном знакомым. В этом контексте новый текст, 
касающийся театрального артефакта, носит попу-
ляризаторско-рекламный характер. Третий этап, как 
правило, характеризует мир художественных суж-
дений «продвинутого» зрителя, представителя эли-
тарной составляющей театральной публики. 

Возможность декодирования в значительной 
степени обусловлена степенью эмоциональной 
увлечённости зрителя действием, происходящим 
на сцене. При этом для того, чтобы публика была 
вовлечена в герменевтическую ситуацию, опреде-
лённая часть её сознания должна оставаться эмо-
ционально свободной, способной к рациональной 
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процедуре дешифровки семиотической системы 
театрального представления. Это обеспечивает 
возможность установления соответствия между 
«гениальностью творения» и «гениальностью по-
нимания» (Г.-Г. Гадамер). В этом проявляется фе-
номен, который можно обозначить как «парадокс 
зрителя» – обусловленное герменевтическими по-
требностями одновременное совпадение в инди-
видуальном или групповом сознании представите-
лей театральной аудитории двух психологических 
ипоста сей, в принципе должных исключать друг 
друга: идентификации и дистанцирования. Это ха-
рактерное только для игровых форм искусства по-
глощение реципиента иллюзией зрелища и воспри-
ятие спектакля в то же время в качестве внешнего 
по отношению к зрителю действа, то есть осозна-
ние его как искусственно конструированной реаль-
ности. 

Одно из проявлений активной творческой роли 
публики реализуется в том, что она пытается узур-
пировать «смыслонаделющий» принцип, присваи-
вая оценочные функции относительно спектакля в 
целом, а также отдельных его составляющих. Это 
особенно рельефно наблюдается в тех театрах и 
регионах, где отсутствует или не обладает авто-
ритетом театральная критика. Вынесение художе-
ственного суждения – обладает особым прести-
жем, делая зрителя не пассивным наблюдателем 
действия, а его действенным элементом. Может 
быть именно поэтому, согласно Аристотелю, ис-
полнительство ролей составляет удел рабов, а 
эстетическое переживание – функцию свободных 
граждан, душа которых обладает способностью к 
фронесису (phonesis) – рассудительному произ-
водству мнений. Особая тема обсуждения публи-
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кой древнегреческого театра – нравственные кол-
лизии спектакля. Здесь позволялось даже прямое 
вмешательство в ход представления, что иногда 
случалось, в частности, во время разыгрывания ев-
рипидовских трагедий и комедий Аристофана или 
Менандра. В данном случае речь не идёт о катар-
сисе, который способен выражать не только психо-
логическое единство аудитории, но и разделять её 
на оппозиционные коммуникационные группировки. 
Следует подчеркнуть, что эволюция межличност-
ных социальных связей умножает разнообразие 
коммуникаций и в обществе, и в зрительской среде. 
Изначально публика представляет относительно 
гомогенное образование, воспринимая определён-
ный спектакль как нечто новое, как носитель уни-
кальной информации. Как только театр становит-
ся привычным общественным институтом, когда 
количество театров увеличивается, то структура 
зрительного зала начинает представлять собою 
альтернативную коммуникационную среду. Публика 
разделяется на группы в зависимости от эстетиче-
ских предпочтений (поклонники конкретного театра, 
исполнителя, наконец, спектакля), художественного 
опыта и ряда иных измерений. Прежде всего, для 
неё характерно разделение на две главные группы: 
случайная аудитория спектакля и его интегриро-
ванные зрители, то есть те, для кого приход в театр 
представляет значимое, предварительно заплани-
рованное событие. Иными словами, зрителей (при-
чём, не только театральных) можно подразделить 
на две группы: наблюдатели и потребители. Группы 
эти отли чаются степенью активности восприятия 
спектакля, способностями адекватно прочесть те-
атральный текст, наличием различных аксиоло-
гических художественных критериев и уровнями 
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аргументированности суждений по поводу проис-
ходящего на сцене. Для потребителей спектакль 
представляется определённым дискурсом – тек-
стом, включённым в социальное пространство. Для 
наблюдателей же – он является текстом, восприни-
маемым с лингвистической и визуальной позиций. 
Потребитель стремиться формировать собствен-
ное мнение о спектакле, в то время как аудитория, 
в которой преобладают наблюдатели – в большей 
степени подвержена воздействию коллективных 
эмоций зрительного зала. 

Подводя итог, можно сказать, что коммуникация 
«спектакль – зритель» представляет один из самых 
эффективных критериев оценки общественной вос-
требованности постановки, оставляя при этом от-
крытым вопрос о её художественных достоинствах, 
не связанных непосредственно с посещаемостью 
театра. Правда реалии последнего времени сви-
детельствуют о том, что театр меньше стала посе-
щать интеллектуально продвинутая часть публи-
ки; зрительный зал заполняется большей частью 
«неофитами», пока ещё мало приспособленными 
к восприятию сценического артефакта, теми, чей 
художественный вкус сформирован в основном 
«Аншлагом», «Масками» и «Джентльменами». 
Современная не только художественная, но и эко-
номическая ситуация значительным образом изме-
нила социальный состав зрительного зала, пере-
местив многие из причин посещения спектакля из 
сферы духовных потребностей в область социаль-
ного престижа. 

В этом контексте идея К. Станиславского о том, 
что публика, наравне с режиссёром и актёрами, яв-
ляется коллективным сотворцом спектакля, пред-
ставляется сегодня утопичной.
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Французский структуралист Жак Деррида интер-
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токов до начала ХХ века. – СПб., 2007. Социолог ис-
кусства Н. Хренов основным критерием определения 
публики избрал то, что она представляет определён-
ную социальную общность людей в противополож-
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и толпа» (СПб,, 1899). Правда, Г. Тард под публи-
кой – «социальной группой будущего», понимал не 
зрителя, а читателя, что, впрочем, не ограничивает 
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Одним из последних типов массовых театров-
коммуникаторов были лондонские театры ели-
заветинской эпохи. Их характерная черта – по-
лифункциональность, объединяющая соборную, 
познавательную, публицистическую, развлекатель-
ную функции, как в древнегреческом театре клас-
сического периода. Спектакли в них были ориенти-
рованы на восприятие большой группой зрителей. 
Такая ситуация в коммуникации «театр – зритель» 
просуществовала до 1613 года – пожара в театре 
«Глобус», само название которого, да и помеще-
ние, вместительностью около трёх тысяч зрителей, 
свидетельствует о «глобалистском» понимании сце-
нического искусства в позднеренессансном культур-
ном сознании. Власти хорошо понимали это, и для 
поддержки театров в правление Елизаветы была 
учреждена специальная королевская служба увесе-
лений (The Office of Revels), возглавляемая в тече-
ние тридцати лет (1579–1610 гг.) Эдмундом Тилни – 
распорядителем увеселений (The Master of Revels). 
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Европейские театры Нового времени ориентируются 
уже на индивида, в фокусе их интереса не общество, 
а отдельный гражданин. Иными словами, аудитория, 
включённая в театральное пространство, дифферен-
цировалась на публику и зрителя. 

 7. Безгiн І.Д., Семашко О.М., Юдова-Романова К.В. / 
І.Д. Безгiн, О.М. Семашко, К.В. Юдова-Романова. // 
Глядач i театр: соцiодинамiка взаємовiдносин. – К,, 
2006. Феномен наивного восприятия театрального 
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Гёте (Гёте И.В. Театральное призвание Вильгельма 
Мейстера. – Л., 1981. – С. 5–20). 

Если довериться свидетельству Сары Бернар, 
то примером «незатейливого зрителя» был Альберт 
Эйнштейн, который на вопрос актрисы о том, часто 
ли он бывает в театре, ответил, что «и в кино бывает 
редко», обнаружив непонимание различий в семан-
тике зрелищных искусств.

 8.  Клака представляла группу специально организо-
ванных зрителей, целью которых было обеспечение 
успеха или провала спектакля или отдельного испол-
нителя. Обычно клакеров нанимал и организовывал 
антрепренёр или конкретный актёр с целью борьбы с 
конкурентом или искусственной поддержки собствен-
ного выступления. С полным основанием мы можем 
рассматривать клаку как одну из искажённых форм 
театральной коммуникации между спектаклем и зри-
телем или конкретным актёром и публикой.

Патрис Пави в «Словаре театра» рассматри-
вает клаку как нанятую антрепренёром «группу под-
держки» спектакля или отдельного исполнителя, 
обеспечивающую его выступление аплодисментами 
(Пави П. Словарь театра. – М., 1991. – С. 23–24). 
Это суженный подход к явлению, лишающий его ча-
сти важных характерных особенностей, в частности, 
реализации клакой профанной функции. К тому же 
аплодисменты – конструктивный в целом элемент в 
структуре средств, которыми характеризуется вос-
приятие театрального артефакта; функции же кла-
ки – разрушительны..



9. Функционирование зрителя в качестве театраль- ного 
знака особенно ощутимо в спектаклях, игра- емых на 
малой сцене или там, где зрительный зал совмещён с 
пространством спектакля. Любая реак- ция публики 
превращается в составную часть теа- трального 
текста (спектакли П. Фоменко «Без вины виноватые» и 
«Волки и овцы» сыгранные соответ- ственно в 
пространстве театрального буфета или музея имени 
М. Ермоловой, организация особого сценического 
хронотопа в «Украинском Декамероне» Климом (В. 
Клименко) на сцене Одесского театра им. В. 
Василько).

Театр способен усиливать рецептивную актив- 
ность публики, превращая её в знаковой системе 
спектакля в единицу текста, не менее значимую, чем 
режиссёр, драматург, актёры.

Анотація. У статті розглядаються суттєві аспекти театраль- 
ного комунікативного зв’язку вистави і глядача. Особлива увага 
приділяється типології театральної аудиторії, досліджується її 
вплив на сценічний артефакт в постнекласичних видовищних 
формах.

Ключові слова: вистава, глядач, театральна комунікація,
постдраматичний театр, декодування, дискурс, стереотип.

Аннотация. В статье рассматриваются существенные 
аспекты театральной коммуникативной связи спектакля и зри- 
теля. Особое внимание уделяется типологии театральной ау- 
дитории, исследуется ее влияние на сценический артефакт в 
постнеклассических зрелищных формах.

Ключевые слова: спектакль, зритель, театральная ком- 
муникация, постдраматический театр, декодирование, дискурс, 
стереотип.

Summary. The audience - and it has long been axiomatic truth - 
is an equally important component of theatre art, as well as the 
creators of the show. In a sense, the viewer (sociologists have identi-
fied it as a two-way recipient theatrical communication system) is an 
accomplice of scenic artefact communicator in the sense that it is not 
possible without understanding the process of the play,  that  is  buil-
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ding its meaning, manifested primarily through the effect of complicity, 
empathy. Empathy is an important component of the hermeneutic 
effort. Back in the early 30-ies of XX century, the Chicago school of 
sociology George Herbert Mead came to the conclusion that in the 
context of communicative influence individual takes on the role of the 
other. With regard to the perception of the performance of empathy is 
an element of a particular form of artistic thinking, without which the 
existence of the semiosphere – special communication space within 
which the dialogue of cultures.

Theatrical communication «performance - the audience» really 
operates on two levels: primary and resonant. The second level is 
associated with an active discussion of the play in the viewing 
environment, which is a testament to the success of the director's 
concept of staging, acting performance, successful solution of artistic 
problems all the other authors scenic artefact. The degree of stimula-
tion of the collective cultural consciousness, responds to the perfor-
mance, is irrefutable proof that the audience is an active component 
of theatrical communication space. Her opinion is one of the main 
indicators of significance or nature of flow statement.

Theatrics creates text actually exists only in the process of 
reading the spectator. Communication is «the viewer - the play» 
theatre is not able to find his whole being. In other words, only if 
hermeneutic vklyuchionnosti spectator in reflective activities play 
loses its virtuality, ceases to exist in the minds of its authors as a kind 
of imaginary reality, finding meaning and usefulness of art. Nature of 
the genre, the form, the content of the play, in a word, what is it being 
impossible to imagine out of context with the audience, is the process 
of intellectual and emotional evaluation. However, and a certain group 
of people finds its authenticity as a theatre audience, while only in the 
communicative context of the play. Crossing the border separating 
reality from the world of theatrical performance, the audience present 
at the performance, acts as a defendant in at least two clearly 
manifested types of communicative relations: «I – a play», «I – the 
rest of the audience». The third type of communication is manifested 
not so clearly, and it is connected with the involvement of the viewer 
in a separate collective emotional atmosphere generated by the stage 
action. There is a single visitor feels a part of the theatre of communi-
cation «we – they» where «we» – the community, which is called the 
public.

Keywords: play, the audience, theatrical communication, 
postdramatic theater, decoding, discourse, stereotype.
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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-



65

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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Матвейчук  Мар’яна 

мистецтВо Як симптом  
І пРоВокатоР РеальностІ

М у з и к а н т. Дев’яносто тисяч п’ятсот, якщо 
вірити прокламації. Це значить – дев’яносто тисяч 
п’ятсот трун? Якщо їх виставити в ряд, це приблиз-
но на сорок п’ять кілометрів... Та-ак. Жоден ксьондз 
не зможе обійти їх з молитвою. Минуть ще роки, 
десятки літ – і цими трунами можна буде опереза-
ти всю землю, ma fille, по екватору. Але земля від 
цього не перестане обертатися навколо сонця і за-
лишиться землею, і люди, і труни, і осінь, нерівність 
і собачі будки на ній були і завжди будуть.

М а к л е н а. І ви отакечки сидітимете тут?
М у з и к а н т. Я? Гм... Це ви про перспективу?
М а к л е н а (поглянувши). Боже! Який ви обідра-

ний! Вас треба облатати!..
М. Куліш. Маклена Граса

Ця стаття писалася і обдумувалася в період, 
коли теорії про мистецтво і самі твори мистецт-
ва враз отримували перевірку в реальних умовах. 
Реальність стала красномовною, не даючи спокою, 
не залишаючи шансів звично продовжувати свою 
роботу – в час знецінювання прагнень і нівеляції 
місій. Соціально-політичні та онтологічні зсуви, 
що відбуваються сьогодні, роблять використан-
ня старих підходів до знань неможливим. Події на 
Майдані взимку 2014 ще раз вказали не тільки на 
слабкість мистецтва, але і на можливість діяти і 
мислити (жити) з місця слабкості. 
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У п’єсі українського драматурга Миколи Куліша 
«Маклена Граса» [5] обідраний музикант (він же 
філософ) живе в собачій будці. Менше, ніж через 
століття, митця позбавлено навіть будки. Голос 
митця можна було розчути, а жести розгледіти, 
коли суспільство стихало у роботі заради щоденної 
ефективності. Коли ж воно бунтує, стаючи своїм 
сучас ником, проживаючи непрожите, митець, як і 
кожен, може тільки разом і нарівні з іншими спосте-
рігати, аналізувати та діяти. Коли суспільство десак-
ралізується і профанується [1], митець стає «зви-
чайним» і «непомітним». Митця позбавили місії, його 
покликання розчаклували. Він, знесилений, давно 
віддав свою територію і всі свої «обґрунтування» – 
подорожнім, перехожим. Він мовчить – слухає, що 
вони йому скажуть. 

Ханна Арендт ще п’ятдесят років тому писала 
про те, що «ми більше не живемо у спільному світі, 
де слова, якими ми володіємо спільно, мають без-
заперечну осмисленість» [2, 144]. Слова, символи 
втратили прозорість і здатні лиш на те, аби бути 
покривалом і маскою для сильних. Сила – за куль-
турними індустріями, пропагандою і маніпуляціями. 
Сила небезпечна, бо «перетворює в річ кожного, хто 
опиняється в полі її дії. Діючи до своєї межі, сила 
робить людину річчю в найбуквальнішому сенсі, 
вона робить її трупом» [2, 3]. 

Переставши бути творцем, митець став свідком. 
На суді саме рисунки присутнього на засіданні, а не 
фотографія, є легальним способом задокументува-
ти те, що відбувається. Але художник не малює – він 
дивиться – через папір і олівець (чи через будь-який 
інший медіум). Митець сьогодні бореться з усяким 
творінням, відлущуючи накопичені людством за до-
вгу історію шари синкретичних образів, рухається 
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назад – не до цілі, а від неї. Віднімання і ділення – 
ось дві математичні операції митця. 

Мистецтво, митець – між пальцем людини, яка 
збирається натискати кнопку «пуск» в газовій каме-
рі, переповненій невинними смертниками, і самою 
кнопкою. Митцю немає вірогідності врятуватися, 
але є можливість відтягнути момент натискан-
ня, створюючи можливість для думки. Як сказала 
С’юзен Зонтаг, перефразовуючи одразу кількох муд-
реців: «Жодна людина не може думати і бити одно-
часно» [8, 88]. Мистецтво – слабке місце. Бити по 
ньому – боляче. Але якщо воно не змогло зупинити 
людей і спровокувати їх на думку, то бити слід саме 
по ньому. Коли удар потрапляє туди, то біль в інших 
місцях перестає лякати.

Як відомо, слово «симптом» (sympoptein) ети-
мологічно походить від «траплятися», «збігатися», 
«падати разом», а слово «провокатор» (provocare) 
має в своєму корені слово «голос» (vocare – зва-
ти). Симптом падає, провокатор волає. Мистецтво 
падає, волаючи, – разом із кожним , хто споглядає. 
Адже споглядання, вдивляння, так само силь-
но впливає на реальність, як і будь-яка дія, 
а «інтерпретація світу вже і означає його транс-
формацію» [11].

Борючись за «Liberté, Égalité, Fraternité», 
людство збурило врегульований і структурний 
суспільний лад, і взялося за перетворення дійсності. 
У 1782 році Ніцше вперше говорить, що бог – тво-
рець класичної культури – помер. Тепер людина – 
замість бога – намагається створити кращий світ.

Із тих пір знову (як і в античності) гостро постало 
питання про співвідношення мистецтва і політики. 
Жак Ранс’єр визначає політику не як боротьбу за 
владу, а як «конфігурацію специфічного простору, 
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розчленування особливої сфери досвіду, об’єктів, 
що належать до всезагальних і підпорядковані за-
гальному рішенню, суб’єктів, що здатні визначити ці 
об’єкти і наводити докази з цього приводу» [7, 65]. 
Покликаючись на Аристотеля, Ранс’єр називає лю-
дину політичною тому, що та має голос, аби спільно 
з іншими обговорювати справедливе і несправедли-
ве, тоді як тварина всього лише здатна повідомити 
про задоволення і біль. 

Мистецтво є повідомленням і розділянням від-
чуттів стосовно влаштування світу. Його політич-
ність – не в способі представлення структур і 
конфліктів суспільства, «мистецтво політичне за 
тим зяянням, яке воно створює щодо свої функцій, 
за встановлюваним ним типом простору і часу, за 
своїм способом розділяння цього часу і заселен-
ня цього простору» [7, 65]. Функція мистецтва – у 
створенні певного спеціального простору, де люди 
зможуть розділяти світ.

Слабкість, делікатність, тендітність, вразливість 
мистецтва проявилася, коли митці, «відмовившись 
від специфічності інструментів, властивих різним 
мистецтвам», почали практикувати мистецтво як 
«спосіб займати місце, де перерозподіляються 
співвідношення між тілами, образами, просторами 
і часом» [7, 64]. Але якщо мистецтво – це спосіб 
дивитися, то театр (θέατρον) – буквально – як місце 
для споглядання, набуває нової актуальності. Театр 
поволі повертає собі місце, яке займав у громад-
ському житті греків.

Впродовж року кілька разів від діячів театру 
звучали заяви про те, що театр має примиряти 
глядача і митця, що він має бути територією миру. 
Трактування культури як зони спокою, де, незважа-
ючи на жахливі процеси, які відбуваються в соціумі, 
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все рівно йдеться про прекрасне, є не тільки 
застарілим, але і дискредитованим сталінським і 
гітлерівським режимами, неприпустимим і загрозли-
вим. У театрі, як і в мистецтві загалом, мусимо мати 
справу зі злом, спускатися в пекло, ходити по його 
кругах, переживати його. Приховане під поверхнею 
краси, зло сильним вибухом проривається на по-
верхню, випалюючи її вщент. Підриваючи поверх-
ню, зустрічаючись із моторошним, проявляємо зло, 
і таким чином робимо його (чи себе?) придатним 
для співжиття (з ним?). 

Мій особистий дослідницький інтерес до ми-
стецтва як такого і театру зокрема полягає в заці-
кавленні сутністю людини, у можливості через 
мистецтво, через певні практики (адже читання і 
дослідження також є практикою і досвідом) пізна-
вати – перш за все, себе. Людина як крихка і враз-
лива істота потребує опори – того, на чому можна 
встояти. Мистецтво здатне їй рамки, створити без-
печну територію, де не страшно знімати маски. 
Адже людина не знає, що ховається під маскою і що 
трапиться при зустрічі з прихованим. Можливо, за-
йшовши в кімнату бажань, як у фільмі «Сталкер», 
кожному захочеться вбити себе так само, як і 
Звіробою, – від огиди до істини власних бажань. 

Зло не треба знищувати, тому що його просто 
неможливо знищити. Зло є частиною світу, але воно 
менше за світ – світ містить його. Так, за теорією 
Карла Шмітта [10] політика і політичне можливе 
тільки тоді, коли є ворог. Через ворога формується 
політичний суб’єкт. Ворог – це не той, кого слід 
ліквідувати, а той, хто уможливлює існування іншого 
і рух в багатьох напрямках – поліверсум. Шмітт ка-
тегорично проти такого поняття як «загальнолюд-
ське», говорячи натомість про існування політичних 
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спільнот. І ворог (зло) є можливістю іншої спільноти, 
завдяки конфлікту з якою можливе самовизначення 
і перевизначення. 

Те, що людина має побачити ворога в собі, 
проявляється при участі в документальному теат-
рі «Експертиза» перформанс-групи Танцлабора-
торіум. На сцену для дискусії на запропоновану 
тему – чи то проблеми НЦТМ ім. Леся Курбаса, чи то 
події Майдану, чи то культура як спірна територія – 
запрошуються люди, які не є професіоналами від 
мистецтва, а представлені перед глядачами як 
«експерти  свого життя в політичній ситуації, якою 
вона є зараз» [6]. Тут можна не бути політкоретним 
і вести розмову з політичним ворогом. Це місце і 
час для зустрічі з іншим, і перш за все – іншим со-
бою. Акт публічного висловлювання своєї думки, 
подекуди захопленої зненацька, є актом натикання 
на процес самоцензурування – коли слова німіють 
і кожна фраза видається неправильною чи недоду-
маною. 

Цей проект стосується не лише політики як про-
стору для поділу спільного (адже учасники щоразу 
шукають баланс між власним бажанням чи неба-
жанням говорити і тим, чого вимагає ситуація, що 
склалася, і структура, запропонована авторами 
проекту), але й антропологічних досліджень. Це і 
є мистецтво, яке не стає формою життя, а в якому 
життя натомість набуває форми [7, 79]. Це і є ми-
стецтво (чи не-мистецтво?), яке не потребує жод-
них умінь чи навиків, а натомість провокує складне 
мислення і є персонального експертизою самого 
себе як учасника і так само – як глядача. Коли ви-
става закінчується (а дискусія може тривати) і, по-
кинувши театр – місце для споглядання, – людина 
продовжує думати над поставленими питаннями, 
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образами, що промайнули в голові, історіями, що 
згадалися, реакціями, що трапилися, репліками – 
тими, що вирвалися і тими, що були стримані. Це 
шанс відмовитися від самоцензури (ввічливості) за-
ради саморедукції – в сенсі безстрашного знімання 
масок. 

Іво Димчев, перформер болгарського похо-
дження, що на даний момент мешкає в Брюсселі, 
у 2014 році отримав нагороду міста Щецин за 
«політичну і соціальну некоректність в трактуванні 
особистих і культурних умов існування людини» 
[4]. Істина цього жесту в тому, що життя потребує 
некоректності як явища, котре має відбутися. 
Мистецтво як простір для провокації некоректності і 
бунту робить життя придатним для життя. 

Говорячи про мистецтво як симптом, варто зга-
дати четверту виставку українського кураторсько-
го об’єднання Худрада «Спірна територія», що 
відбулася восени 2012 року в Севастополі, в 
Художньому музеї ім. М.П. Крошицького. «Оголо-
шення території спірною – підхід терористичний, 
що оголює чиюсь експансивну волю. Ілюзія стабіль-
ності порохнявіє, звичний світ валиться і десь да-
леко видніється полум’я військових дій» [9, 3], – та-
кими словами починається кураторський текст до 
виставки. Навіть зважаючи на сьогоденну ситуацію 
неоголошеної війни з Росією, боротьбу з озброєними 
терористичними угрупуваннями на Сході України та 
анексію Криму, не варто говорити про виставку як 
пророцтво. Це радше уважне вдивляння і вчуван-
ня у соціальну і політичну реальність. В певному 
«проблемному» місці відбувається виставка, яка 
видає сигнал тривоги, привертає увагу і ставить 
питання. В рамках виставки відбувся перформанс 
«Безголові» групи Танцлабораторіум, під час яко-
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го химерні істоти без голови, «з руками і ногами, і 
все ж несхожі на людей» [9, 58] покладали квіти до 
севастопольських пам’ятників – Солдату і Матросу, 
Мужності, Катерині II, розвідникам-чорноморцям, 
Нахімову, Леніну. Біля пам’ятника Нахімову місцеві 
художники атакували перформерів із вимогою зу-
пинити дійство. «Це наше місто», – кричали се-
вастопольські художники. – «Перформанс, має 
бути невинним. А якщо нас намагаються образи-
ти, то нормальна реакція – захист. Покладання 
квітів до пам’ятника безформною істотою було 
справжнім святотатством. Якщо нас не поважають, 
то ми маємо право на дії у відповідь <…>. Вони – 
артисти, для них це цирк, а для нас… це життя» 
[кат, 7]. Через півтора року в Севастополі замість 
безголових істот з’явилися «зелені чоловічки». То 
чи варто прислухатися до того, чим ображає мис- 
тецтво? 

Останні кілька десятків років критична дум-
ка зачіпає тему стирання межі між театром і 
реальністю. Безумовно, театр – це реальність, і коли 
митець виходить на сцену, то справді проживає все 
те, що відбувається. Приміром, у вистава «Верхи  
на хмарі»1 ліванського митця Рабі Мруе, яка є сво-
го роду ідіосинкратичною роботою про досвід, пе-
режитий рідним братом художника, починається 
заявою: домовмося, що ми в театрі, все, що 
відбувається – фікція, актор на сцені – персонаж, 
але разом із тим, театр – це просто це приміщення, 
де ми зібралися, щоб разом провести час і про-
жити частинку життя. Брат Рабі, якого підстрелив 
снайпер у Лівії, отримавши параліч правої ча-

1 Див. про виставу http://belluard.ch/en/festival-2014/
programme/riding-cloud-1060/
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стини тіла, мав також проблеми з розрізненням 
репрезентації і дійсності. Так, вихід на поклін ак-
тора, персонаж якого помирав під час вистави, 
бентежив і збивав з пантелику Яссара Мруе. Лікар 
порадив купити йому фотоапарат, аби, побачив-
ши світлину, навчитися відрізняти дійсність від її 
відтворення. Загалом, Яссар майже всю виставу 
мовчки сидить за столом, час від часу перестав-
ляючи диски з мелодіями – говорити йому склад-
но через афазію. Замість нього промовляють його 
фотографії та відеоряд. І коли впродовж перших 
хвилин видається, що ця мистецька робота зовсім 
не потребує театральної сцени, що її сприйняття 
суттєво не зміниться від перегляду в кінозалі чи 
у відеозаписі, то згодом стає зрозуміло, що мов-
чазний погляд (складно сказати – куди?), а також 
невідшліфована техніками і тренінгами присутність 
людини на сцені і є тим, що створює невпинне ко-
ливання між зафіксованим на камеру картинками, 
змонтованими репліками та дійсним (у тому числі – 
глядацьким) буттям «тут і зараз». Це вистава – на 
кордоні, який співчуття і емпатія розділяють разом 
з осмисленням та аналізом. 

Здається, тільки те, що чіпляє, і варто відкривати 
публіці – виставляти – з наміром заявити про про-
блему і спровокувати її обдумування. Митець живе 
без шкіри, але не є жертвою, не має місії, не робить 
вибору. Він так живе, бо він таким є. 

Мистецтво як дослідження того, як ми сприй-
маємо світ, як експериментальна станція, відмо-
вившись від відтворення світу і його копіювання, 
наважилося заявити про його трансформацію. Хо-
роший намір, який, як сказав Данте, веде тільки в 
пекло. І поки митець вигадує нові способи транс-
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формувати світ, цей світ трансформує його – вже з 
найменшого наміру і жесту.
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Анотація. Стаття проблематизує мистецтво як експери- 
ментальний простір, де можна мати справу зі злом.

Ключові слова: мистецтво, симптом, провокатор, 
реальність, зло.

Аннотация. Статья проблематизирует искусство как  
экспериментальное пространство, где возможно иметь дело со 
злом.

Ключевые слова: искусство, симптом, провокатор, реаль- 
ность, зло.

Summary. This article deals with the relation between art and 
politics. The notion of art is presented as articulation and division of 
sensation. Art creates a specific space where division of the world 
becomes possible.  Art’s weakness, delicacy and fragility   became 
apparent when artists, having refused from instruments of their genre 
started to practice art as a way of redistribution between bodies, 
images, spaces, and time. Now and again theatre is declared to be 
the territory of peace, to be the means of reconciliation between artist 
and spectator. Treating culture as an area of peace that speaks about 
beauty and beautiful despite all the terrible processes happening in 
society is not only obsolete but also already discredited.  There is a 
need to deal with the dark side of life, to descend into infernal regions, 
to circle the hell in theatre and art.  In case being hidden under the 
surface of aesthetics, evil explodes burning out all around. Art should 
undermine this surface, face with the horrors of this world and in such 
a way create conditions for a possible coexistence with this frightful-
ness. This article analyzes artistic practices such as 
TanzLaboratorium’s documentary theatre project, Hudrada’s exhibi-
tion Disputed territory, Rabih Mroue’s performance Riding on a Cloud. 
These pieces show how art can be an experimental station where 
removing the masks and cognizing of the self is possible.

Keywords: art, symptom, provocation, reality, evil.
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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.



97

«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. 
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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 
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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 
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турними змінами і пропонує концепцію ідентифікації сучасної 
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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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Коваленко Олена 

ІндиВІдуальний  
стиль РежисуРи л. куРбаса  

В єВРопейському ландшафтІ  
пеРшої тРетини хх-го столІттЯ

Про реформатора української сцени Леся 
Курбаса, його вистави, сценічні дослідження, 
філософію творчості, роботи його режштабу та 
акторів написано вже немало. Кожне наступне ви-
дання робило свій внесок у справу відродження й 
відновлення імені режисера після періоду репресій, 
заборон, замовчування 30-х – 70-х рр. минулого 
століття. Зроблене у дослідженнях Ю. Бобошка, 
Н. Кузякіної, Н. Корнієнко, М. Лабінського, Л. Таню-
ка, Б.Козака, Г. Веселовської, І.Волицької, Н. Єрма-
кової та ін. – це основа, базові відомості про режисе-
ра та його творчість. Це етап видобуття славетного 
імені з історичного полону, відтворення його постаті 
у пантеоні українського Відродженння. 

Спробуємо визначити європейський контекст 
режисерського пошуку Курбаса – філософії, нАдме-
ти, індивідуального стилю, художніх прийомів.

Чи був український режисер сам частиною про-
цесу, й рухався паралельно актуальним тенденціям 
свого часу? Чи був він до певної міри продуктом 
епохи модерну, періоду активного формування 
професії режисера у театрі? Можливо обидва чин-
ники мають місце, і витоки цією дихотомією не ви-
черпуються? 

Ірина Волицька в книзі «Театральна юність Леся 
Курбаса» прямо вказує на події, що вплинули на 



117

починаючого артиста й режисера, на перелік імен 
діячів культури, що зацікавили його на все життя. 
«У Відні особливо важливою для Леся Курбаса стала 
зустріч з мистецтвом видатного майстра німецької 
і австрійської сцени, прем’єра Бургтеатру Йозефа 
Кайнца» [1, 25]. «Кайнц прищепив австрійській 
сцені нову систему художнього мислення (…) 
Систему, в якій головною, визначальною засадою 
стала сповідальність, особистісне, індивідуальне 
вираження митцем своїх зв’язків із сучасністю» 
[1, 28]. Значним вважає дослідник і вплив на мо-
лодого Курбаса драматургії Ф. Ведекінда, знайом-
ство з якою продовжилося вже у режисерському 
театрі самого Курбаса. «Воно поволі підготувало 
його до сприйняття експресіоністської драми» 
[1, 35] й підготувало до розуміння нових можливо-
стей сценічної виразності «сполучення пантоміми 
і словесної драми, звуку мови і літургії, пластики й 
музики» [2, 216].

Неллі Корнієнко в книзі «Режиссерское искус-
ство Леся Курбаса…» пише: «У истоков формирова-
ния будущого режисера, – Бургтеатр (…), гастроли 
немецких трупп, режисура Рейнгардта, теоретиче-
ские изыскания Крэга, влюбленность в Моисси!», 
дослідник вказує на напружену емоційну атмосфе-
ру, магію імен, явищ, що оточили Курбаса в період 
його короткого перебування у Відні. «Кабалистика, 
блестящий мистик Я. Беме, его последователь 
Фр. Баадер <…> швейцарец Рудольф Штейнер 
<…> Курбас был увлечен, в частности, и штей-
неровской идеей возврата к прадавним формам 
театра , к ритуалу, мистерии и пр..» [3, 21]. До того ж 
його походження з Самбору часів Австро-Угорської 
імперії також мали значний вплив на творчі та 
загальнокультурні пріоритети молодого Курбаса.
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Професія режисера виникла саме за доби мо-
дерну. Режисер виступав у ролі художнього організа- 
тора процесу творення вистави, автора задуму сце-
нічної дії, натхненника творчого колективу і, нарешті, 
останньої інстанції у вирішенні загальної візуальної, 
звукової, пластичної, технологічної концепцій поста-
новки – загальна тенденція доби, результат пошу-
ку нової форми організації театрального процесу , 
творення передусім інтелектуально виваженої кон-
цепції і тільки згодом, чи в паралель – творення за 
цим інтелектуальним маніфестом – художнього тво-
ру, тобто виникнення сучасного концептуального 
мистецтва, виструнченого стилістично й знаково. 

На жаль, ще не створено фундаментальної 
праці з теорії режисури від ХІХ-го до першої трети-
ни ХХІ-го століття. Існують окремі спроби, зокрема 
назвемо тут книгу італійського дослідника Марко 
де Маринеса (In cerca dell’attore. Un bilancio del 
Novecento teayrale. Bulzoni, Roma, 2000.), котрий 
аналізує естетичний зсув сучасного театру Європи 
з часів заснування Вільного театру Антуана і МХТ 
Станіславського до закриття «Театру-Лабораторії» 
Є. Гротовського, який вирішив долю європейського 
театру новітнього часу [4].

Питання систематизації проблематики фор-
мування режисерського театру залишається ак-
туальним. Хай би окремо західної центрально-, 
північно-, південної та східноєвропейської, окре-
мо американської й канадської, окремо азійської, 
арабської чи індо-китайської східної. Варто було 
б проаналізувати тенденції режисерських шукань 
компаративно, у всіх паралельних чи контрапун-
ктових часопросторових її проявах. Адже тільки 
в Європі у цей період пережили розквіт своєї 
творчості – такі режисери як Андре Антуан, Адольф 
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Апіа, Коте Марджанішвілі, Едвард Гордон Крег, 
Макс Рейнгардт, Всеволод Мейерхольд, Леопольд 
Йеснер, Микола Євреїнов, Жак Копо, Євгеній 
Вахтангов, Олександр Таіров, Лесь Курбас, Ервін 
Піскатор, Антонен Арто.

Справа майбутнього.

Спільна політична доля. Навіть при першо-
му наближенні до вивчення цього аспекту теми 
стає зрозумілим, що доля режисера новато-
ра Леся Курбаса, також як доля інших «батьків-
режисерів» та «режисерів-педагогів» [4] періоду 
становлення політичної ідеології СРСР – Всеволода 
Мейерхольда, Соломона Михоєлса, Миколи Євреї-
нова, Коте Марджанішвілі, Олександра Таїрова, 
які фактично всі у тій чи іншій мірі підпали під 
тиск системи, очолюваної в радянському ССР 
Сталіним, була спільною подекуди драматичною, 
ба й й трагічною. Трагічною була доля і новаторів 
європейської режисури цього періоду, адже саме 
ті хто яскраво починав, або вже активно розвивав-
ся у 10-ті – 20-ті роки підпали під прес гітлерівської 
ідеології і потерпіли від того не менш, ніж їх колеги з 
радянського задзеркалля.

«З початку 1930-х років відбувається зміна 
радянської національної політики. Скасовуються 
всі елементи національних культурних автономій 
на місцях. Замість цього виникає жорстка ієрархія 
національно-територіальних автономій. Тепер роз-
вивати національну культуру можна тільки в «соот-
ветствующей» республіці або автономній області, 
окрузі. Така політика вдарила по народам, що не 
одержали своїх республік або областей: євреям, 
грекам, корейцям, циганам, ассирійцям, полякам, 
курдам. Одночасно пройшла кампанія по боротьбі 
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з національними «ухилами» [5]. Політична ситуація 
дійсно змінилася кардинально й Курбас разом 
з тисячами діячів культурного «фронту» потра-
пив до молоху посилення ролі держави у куль-
турному житті країни. Всі напрямки й рухи окрім 
магістрального – соціалістичного реалізму почали 
нещадно викорінюватися. Курбасові з його «футуро- 
текстами культури» у тому часі місця не залиша-
лося [6, 461]. 

Не менш трагічною за результатами впливу 
на загальну ситуацію, були впливи гітлерівської 
Германії зокрема й на культурну ситуацію в Європі. 
Провідні фахівці, серед яких помітне місце займа-
ли діячі театру й зокрема режисери, змушені були 
зніматися зі своїх місць і перебиратися подалі від 
репресійної машини, на маргінеси Європи або до 
Нового світу. Серед таких добровільних вигнанців 
опинилися Ч. Чаплін, Е. Піскатор, Б. Брехт, Г. Крег, 
що мав сміливість відмовити у замовній виставі 
Муссоліні, Ж. Копо що змушений був у 1940-му 
покинути керівництво «Комеді франсез» і виїхати 
до Бургундії, також змушений був виїхати з 
Німеччини у 1934-му році і Леопольд Йеснер, аби 
на схилі літ анонімно зайнятися читанням лекцій по 
кінематографу США, а Макс Рейнгардт не отримав 
Нобелевську Премію у 1932-му році з відомих при-
чин, хоча і був висунутий у номінанти на неї. 

У діаметрально протилежних і геополітично й 
ідеологічно частинах Європи відбувалися пара-
лельні процеси і в обох випадках «постраждалою» 
стороною лишався культурний простір. Захлину- 
лась ціла хвиля режисерського пошукового театру 
початку століття, аж до виникнення нових можли-
востей у суспільствах після Другої світової війни – 
в Європі – 40–60-х років, у СРСР – у 60-ті. 
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І все ж повернімося до теми – сумісність шу-
кань Курбаса із шуканнями європейської сцени його 
доби. В якій мірі складеться «пазл» європейського 
режисерського театру епохи модерну, першої тре-
тини ХХ-го століття у цілісну картину тенденцій, 
течій, уподобань, теорій і знахідок з урахуванням 
українського досвіду? У чому полягають особливості 
українського внеску у світову режисуру?

Театр, створений Курбасом був значною ча-
стиною ландшафту пошукової режисури 20–30-х 
років ХХ століття. Аналізуючи творчість пізнього 
періоду курбасового шляху, періоду співпраці з 
драматургом М. Кулішем, періоду соціополітичних, 
філософських розмірковувань мовою театру в 
яскравій експресіоністичній манері, доводиться виз-
нати, що місце режисера в загальноєвропейському 
контексті – виокремлено в територію, яку не за-
йняв жоден з режисерів Європи, хоча близькими за 
відбором засобів виразності до Курбаса були бага-
то хто з них. Курбас ставив на меті створити театр, 
який не тільки формував новий тип учасників про-
цесу – режисерів, акторів, художників, драматургів – 
активних громадян, високих професіоналів, кожен 
із яких мав створити не більше не менше як свій 
власний «мікрокосм», орієнтованих на європейські 
цінності, але й глядачів підтягувати до розуміння 
нових задач часу. 

Менше з тим, серед повного переліку художніх 
напрямків, якими цікавилася музика, література, 
живопис цієї доби, театр обрав, з нашої точ-
ки зору декілька базових, а саме: Натуралізм, 
Експресіонізм, Символізм, Реалізм, тощо. Чому 
саме ці напрями? Напевно саме вони точно 
відповідали природі театру, «мистецтва максималь-
но публічного» [3, 88] більш емоційно насичені, 
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візуально активні й найбільш наближені до фізіології 
життя і руху людського тіла. Іншими словами, вони 
відповідають усім нормам природної тілесності. 
Звичайно театр модерну віддзеркалював загаль-
ний стилістичний культурний ландшафт, вперше 
в історії сформований у відриві від географічних 
та геополітичних показників. Театр модерну час 
від часу звертався до ідей кубізму, супрематиз-
му тощо, згадаймо принаймні роботи театраль-
них художників, що візуалізували природу витоків 
експресіонізму – Олександри Екстер, чи ранньо-
го Анатоля Петрицького, але якщо говорити про 
театральні режисерські континенти, а не про остро-
ви чи архіпелаги, то три названі – поза конкуренцією. 

Хай і умовно, гіпотетично, але спробуємо «роз-
вести» активні режисерські імена першої трети-
ни ХХ-го століття за цим принципом концептів 
художньої мови. Отже…

Натуралізм: Антуан, Арто.
Символізм: Крег, Аппіа, Таїров, серед теоретиків 

та художників-постановників – Фукс. 
Експресіонізм: Рейнгардт, Мейерхольд, Курбас, 

Йеснер, Піскатор.
Реалізм: Станіславський, Копо. 
Театральність (гра як мета): Вахтангов, 

Євреїнов. 
Зазначимо, що приналежність до різних 

стилістичних течій зовсім не заважала утворенню 
творчих об’єднань митців, так відомо що у 1917-му 
році, зокрема разом з Крегом та Станіславським, 
Рейнгардт заснував Інтернаціональну театраль-
ну студію яка мала би працювати у різних містах 
Європи. 

Гіпотетичність теорії, яку ми пропонуємо, 
полягає ще й у тому, що кожен із стилістичних 
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напрямків мав свою хронологічну нішу, свій кон-
цептуальний сенс і свої окремішні впливи на інші. 
Так, скажімо, існує думка про те, що натуралізм, як 
активне протистояння академічному класичному 
театрові вже наприкінці ХІХ-го століття почав пере-
роджуватися у новітні напрямки – з одного боку у 
потенційний «театр жорстокості», а з іншого – спро-
вокував активний розвиток власної альтернативи – 
театру символічного, ба, імпресіоністичного.

Загалом поняття художнього стилю в театрі 
на початку ХХ століття, у першій його третині, в 
період активних теоретичних пошуків, було чи не 
найпопулярнішим. Особливо плідно працювали 
над цим діячі театру, які народилися у 70-х роках 
ХІХ століття, творчий розквіт яких відбувався за 
доби «бель епок», або Срібного віку вже у столітті 
ХХ-му, а точніше у першій його третині – фактично 
перед Другою світовою війною і почасти під час неї. 
До пошуків стилю в театрі доклали руку в Росії та 
в Україні: Всеволод Мейєрхольд, Микола Євреїнов, 
Олександр Таїров, Лесь Курбас; у Європі – пред-
ставники таких потужних культурних донорів, як 
Великобританії – Едвард Гордон Крег; Австрії – 
Макс Рейнгардт; Франції – Андре Антуан, Жак 
Копо, Антонен Арто; Швейцарії – Адольф Апіа, в 
Німеччині – коротко, але блискуче – Георг Фукс. 

Поняття «індивідуального художнього стилю», 
як і загалом різних рівнів поняття стилю у їхніх те-
оретичних розвідках й міркуваннях над результа-
тами практики має надширокий діапазон значень. 
Безумовно, роздуми над проблемою індивідуального 
стилю у кожного з названих митців варті окремих 
фундаментальних досліджень. Втім, загальноприй-
нятною є теза про те, що мистецька творчість суть 
є проявом суто індивідуальним, і про те, що ніяка 
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інша форма людської діяльності не містить у собі 
настільки високий відсоток особливого. Тільки 
суб’єктивне сприйняття реальності, а також її пере-
осмислення помножене на надчутливий художній 
талант висікають ефект високого мистецтва. Макс 
Рейнгардт, один із довгожителів європейської ре-
жисури, безумовно, є експресіоністом, але з поміт-
ним домішком натуралізму у власних засобах ви-
разності, як, загалом, і Станіславський, і Апіа. 

Наголошую, що пропонована схема розподілу 
режисерських імен за стилістичними уподобаннями 
є умовною й відбиває найбільш узагальнені харак-
теристики всіх митців. Але захоплива сила сценічної 
виразності вистав Рейнгардта мала безумовний 
вплив на весь експресіоністичний європейський 
рух. Почавши із сатиричних замальовок на адресу 
сучасного театру в берлінському кабаре «Галас та 
дим», він спромігся започаткувати кілька театрів: 
«Молодий», «Новий», пізніше – найвідоміший ек-
спериментальний «Камерний», створити кілька те-
атральних драматичних шкіл, і нарешті – очолити 
виразний, дещо екзальтований стилістичний напря-
мок. Як стверджують знавці його творчості, на меті 
він мав створення нового масового театру з засоба-
ми виразності, серед яких провідне місце займали 
Хор, що активними пластичними діями й активною 
присутністю у звуковій палітрі вистави брав участь 
в сценічній розповіді, і солісти з яскравими як 
внутрішніми так і зовнішніми характеристиками. Але 
ж у царині народного театру, театру площі,шукали 
й інші режисери доби модерну – Вс. Мейєрхольд, 
Є. Вахтангов, К. Марджанішвілі, М. Євреїнов та ін. 

Одним з перших Рейнгардт став освоювати 
нестандартні сценічні майданчики, скажімо ви-
користовувати архітектурні споруди в їх природ-
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ному середовищі – Венеція, Флоренція, Чікаго, 
Лос-Анджелес – географія постановок на пленері 
постійно розширювалась. Безумовно, новий підхід 
до театрального простору, а точніше театралізація 
простору архітектурного – динамізувала по-
становки, робила їх ще більш напруженими й 
експресіоністичними. Створюючи театр «яскравої 
сценічної форми» Рейнгардт створив методологію, 
а разом з ним і режисери фактично всього ХХ-го 
століття. «“Образ вистави” – базове поняття нової 
театральної системи, що вказує власне на режи-
серське авторство сценічного твору. Причому режи-
серська концепція, що охоплює найрізноманітніші 
аспекти постановки, від її “підводної течії” до 
зовнішньої предметної образності, здобувається із 
самої суті драматургічного задуму» [7, 53]. 

У співзвучності з ритмом «бель епок», коли на-
пружено й інтенсивно розвивається фотографія, 
кінематограф, повітроплавання, машинобудуван-
ня тощо – Рейнгардт одним з перших зробив над-
звичайно вдалу спробу перенести на кіноекран 
свою театральну постановку «Сну літньої ночі» 
для показу в Америці, яку також як і «Фауста» під 
час Зальцбургських фестивалів з незмінним успіхом 
грав на відкритому схилі міста перед фасадом 
відомого собору. До честі співвітчизників режисера 
вони до цього часу зберігають первісні форми ве-
личного амфітеатру на близько 1000 місць у цьо-
му затишному австрійському місті. Обладнаний 
технічними сценічними новинками, він і зараз дає 
можливість грати вистави, зокрема й реконструкції 
постановок режисера.

Леопольд Йеснер увійшов до історії євро-
пейського театру як діяч театру політичного. Також 
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як автор одного з найбільш сугестійних, динамічних 
засобів експресіоністичної театральної виразності – 
так званих «сходів йеснера». Цим прийомом ско-
ристався не один послідовник режисера, що, як і він, 
використав символічні сходи навіть у кінематографі, 
тим самим додавши до ознак «німецького кіно 
експресіонізму» важливу художню деталь. Також ак-
тивно використовував режисер і сценічні платфор-
ми, помости, що робило робочу поверхню сцени 
різновисотною, «провокувало» і режисера, і акторів 
на пластичні експерименти. Адольф Апіа й Гордон 
Крег надавали важливе місце в динамізації дійства 
сходам, архітектурним об’ємам і взагалі ландшафту 
сцени. 

У той же час, і Йеснер і Рейнгардт відкрили 
світові чарівний «пустий простір сцени», на яко-
му постать актора ставала надзвичайно виразною, 
а спеціальне освітлення стало відігравати роль 
справжнього співавтора дії. Не можемо не зазна-
чити, що й німецький режисер та теоретик театру 
Георг Фукс, доклав до справи створення чисто-
го простору сцени свою руку. Його Мюнхенський 
художній театр, проіснувавши лише рік, зумів зро-
бити значний внесок в історію театру й привчити 
публіку до білого вбрання сцени (у Фукса це була 
біла стіна, з незмінними баштами замість куліс), на 
якому лише засобами освітлення досягався ефект 
камерного, або відкритого простору, рельєфності 
акторської фігури. У теоретичних роботах цьо-
го режисера було багато критики існуючих форм 
театру на зламі століть з його декоративністю, го-
нитвою за ілюзорною реалістичністю, перспектив-
ними декораціями тощо. А ось в чому й нам з ним 
варто погодитись, так це в тому, що якщо до теа-
тру перестає ходити інтелігенція і взагалі більшість 
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слоїв суспільства ( а як відомо в Україні в театр 
ходить близько чотирьох відсотків потенційних 
глядачів), то театр дійсно стоїть на межі створення 
нових форм і художніх принципів.

Одним з довгожителів європейського режисерсь-
кого корпусу був і Ервін Піскатор. Його особистий 
людський досвід увібрав у себе події Першої світової 
війни, які йому довелося бачити на власні очі, як 
учаснику бойових дій. Можливо й ця обставина 
сформувала його чітку направленість на соціально 
загострений політизований експресіоністичний те-
атр. «Пролетарський театр», котрий він створив у 
Берліні, зумів проіснувати практично без підтримки 
держави й спонсорів протягом року. Втім, отрима-
ний досвід не мав ціни. Пізніше у своїх подальших 
режисерських шуканнях Піскатор одним з перших 
вводить до переліку засобів експресіоністичної 
виразності театральної сцени елементи кіно-
матеріалів, документальні кінохроніки тощо. 
Вони, за задумом режисера, створювали пронизли-
вий епічний контекст постановки, сприяли розши-
ренню сценічного світу героїв. Бертольд Брехт на-
зивав Ервіна Піскатора одним з тих діячів культури, 
які вплинули на його творчість найбільше. 

В одній з найбільш відомих вистав Піскатора 
цього періоду – театральному огляді «Всупереч 
усьому» (1925) для сценічної дії було зроблено ще 
кілька визначних відкриттів – споруджено цілу си-
стему конструкцій – ніши, коридори, переходи, 
які значним чином динамізували дію, формую-
чи значний емоційний вплив на публіку, що також 
сприяло розвитку експресіоністичного напрямку на 
сцені. 
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Для вистави «Гоп-ля, ми живемо!» за п’єсою 
Е. Толлера на сцені одним з перших в історії 
експресіоністичного театру було збудовано «соти» 
багатоквартирного будинку «в розрізі», кожна клітина 
яких підсвічувалася тільки у той момент, коли дія пе-
реносилася до неї . Для «експресіоністичних агіток», 
а згодом і для більш змістовних вистав Піскатор за-
провадив написання спеціального режисерського 
сценарію, свого роду сценічної версії постановки. 
Пізніше, вже маючи власний театр режисер вперше 
вводить у сценічну конструкцію – рухливий конвеєр, 
на якому розташовує героїв вистави. Мусимо таки 
визнати що численні технічні нововведення, яки-
ми збагатив й розширив експресіоністичний театр 
можливості світового театрального мистецтва, ви-
користовуються й досі.

Тогочасні журналісти й критики дійсно порівню-
вали Курбаса з відомими режисерами. До де-
тального огляду такого порівняльного аналізу 
вдається і французька дослідниця Б. Пікон-Вален, 
порівнюючи постаті Курбаса і Мейєрхольда [8, 
45–59]. Обидва молодих режисери відчували ви-
соку потребу в освоєнні фактично всього базово-
го світового театрального досвіду, вивчаючи на 
практиці найрізноманітніші форми театру мину-
лих епох. Особлива увага Мейєрхольда – до май-
данних форм народного театру, символістських 
рішень. Це стало одним з базових завдань студії на 
Бородинській у Петербурзі, де з 1914-го року він по-
ставив кілька вистав зокрема й за творами О.Блока. 
Однак уже в період революційних подій режисер 
переймається змістом нових форм агітаційного 
політизованого мистецтва. Значний вплив на фор-
мування зацікавлень молодого режисера почав 
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відбуватися з боку конструктивістів-літераторів, 
зокрема В. Маяковського, п’єси якого «Містерія-
Буф», «Клоп» та «Баня» Мейєрхольд поставив, 
викликавши значний резонанс, вже у власному 
театрі в період з 1920-го по 1938-й роки. Для дея-
ких постановок режисер вдавався до перемонтажу 
драматургічного матеріалу. Так сталося з постанов-
ками за творами «Ліс» О. Островського, «Ревізор» 
М. Гоголя, «Горе від розуму» О. Грибоєдова та ін. 
Методологічно режисер рухався за законами «ним 
самим створеними», тобто у рамках біомеханіки. 
«Актер у нас является не просто физическим те-
лом, актер у нас является актером-мыслителем, 
актером-трибуном, хорошо знающим всю политиче-
скую обстановку» [9] – це також «біомеханіка», коли 
тіло актора живе на сцені точним життям, контро-
льоване свідомістю.

Через розуміння необхідності засвоєння су-
часним йому театром традицій народного театру 
площі з його яскравими й широкими «мазками», 
колоритними впізнаваними масами героями приво-
дить режисера до експресіоністичних форм театру. 
Умовність, виведена режисером в фундаменталь-
ний закон сценічної дії,спонукає до втілення ідей 
обличчя-маски, завмерлого жесту, стоп-кадру пози 
тощо. Декорації починають міняти відкрито, на очах 
у публіки, не ховаючись за завісою. 

Як бачимо, Курбас був ознайомлений фак-
тично з усім масивом винаходів європейської 
модерної режисури періоду «бель епок» і подаль-
шого періоду першої третини ХХ-го століття. Ці 
винаходи він апробував на теренах українського 
постпровінційного театру, деякі з них так чи інакше 
використовувалися в авторських формах. Курбас 
є плоттю від плоті модерного мистецтва світу й 
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Європи, його цікавлять ті ж самі проблеми, він 
шукає у тих самих напрямах, знаходить власні ме-
тоди, рішення, закономірності. Експресіонізм стає 
близьким, зрозумілим і необхідним напрямком са-
мовираження режисера. Різниця полягає у тім, 
що за умов посилення тоталітарного тиску на всю 
духовну сферу нового радянського суспільства 
Курбас не збирається схилятися. Він протистоїть 
ідеологічній навалі у свій спосіб. У розпал НЕПу 
він ставить «Золоте черево» Кроммелінка, в пе-
ріод «українізації» – «Мину Мазайла», а коли ста-
лінська репресійна машина починає обертатися з 
максимальною потужністю – на сцені курбасово-
го театру постають кулішеві «Народний Малахій» 
та «Маклена Граса». Курбас прагнув «театру-пар-
ламенту», та хіба це можливо було в період ста-
новлення сталінізму? Експресіонізм курбасового 
ґатунку – це експресіонізм філософський, соціально- 
загострений, безкомпромісний … «високі футуро-
тексти культури» [3, 373].
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анотація. Одна з перших спроб розглянути творчість Леся 
Курбаса в контексті європейських режисерських шукань по-
чатку 20-го століття. Стилістичний ландшафт цього періоду 
в історії європейського театру свідчить про окремішню роль 
українського реформатора сцени як співавтора (разом з дра-
матургом М. Кулішем) «філософського експресіонізму» серед 
кількох базових модерних течій у театральному мистецтві 
цього  періоду – символізму, натуралізму та експресіонізму.

ключові слова: Лесь Курбас, режисура, стилістичні 
течії, експресіонізм у театрі, «філософський експресіонізм», 
стилістичний ландшафт.

аннотация. Одна из первых попыток рассмотреть твор-
чество Леся Курбаса в контексте европейских режиссерских 
исканий начала 20-го века. Стилистический ландшафт этого 



периода в истории европейского театра свидетельствует об 
особенной роли украинского реформатора сцены как соавтора 
(драматурга Н. Кулиша) «философского экспресионизма» среди 
нескольких базовых модерных течений в театральном искусстве 
этого периода – символизма, натурализма и экспреcсионизма.

Ключевые слова: Лесь Курбас, режиссура, стилистические 
течения, экспрессионизм в театре, «философский экс- 
прессионизм», стилистический ландшафт.

Summary. Question of systematization of the director’s theatre 
design problem is still actual. Doesn’t matter if it is western, central, 
northern, southern and eastern-European, separately American, 
Canadian, separately Asian, Arabic or Indo-Chinese. It is worth 
analyzing of the tendencies of director’s researches comparatively in 
all of the parallel or counterpoint time and space displays. Consider-
ing only in Europe in this period we may say that such directors as: 
Andre Antoine, Adolphe Appia, Cote Mardzhanishvili, Edward Gordon 
Craig, Max Reinhardt, Vsevolod Meyerhold, Leopold Yesner, Nicho-
las Evreinov, Jacques Kopo, Yevgeny Vakhtangov, Alexander Tairov, 
Les Kurbas, Erwin Piscator, Antonin Artaud   experienced raise of 
their artistic achievements. A lot has been written about the reformer 
of Ukrainian stage – Les Kurbas, about his performances, stage 
researches, philosophy of  his art, works of  his actors etc. Each 
following edition made its input into the renaissance and rebirth of the 
director’s name after the repressions period, prohibitions, suppres-
sion of 30-x and 70-x of the last century.

This was the stage of releasing his glories name from the histori-
cal captivity, its rebirth in the pantheon of Ukrainian Renaissance. 
Now there comes a new stage – looking for place in the European 
context, in the terms of theatrical modern of the first quarter of the XX 
century for Les Kurbas. Theatre, created by Kurbas was a big part of 
the research directing of the 20-30x of the XX century. Need to 
confess  that the director’s place in the general European context – is 
singled out in the territory, that was not occupied by any other director 
in Europe, though some of them were close to Kurbas in their 
methods of expression. Kurbas set a goal to create a theatre that 
would form not only new form of the process participants – directors, 
actors, artists, playwrights – active citizens, high professionals, who 
were supposed not only  to create no less than their own: «micro-
cosm», who would orient on European values but to make spectator 
understand new goals of the time. However, within the full number of 

132



artistic genres that were interesting for music, literature, art of this 
age, theatre chose, from our point of view some basic: naturalism, 
expressionism, symbolism. Why this genres? Probably, because they 
were the most relevant to the theatre nature, more emotionally 
fulfilled, visually active and more close to the physiology of life and 
movement of human’s body. In another words , they are relevant to all 
regulations of natural physicality. Of course, Modern theatre reflected 
the general stylistic cultural landscape that was formed for the first 
time in history apart from geographical and geopolitical indicators. 
Theatre of Modern from time to time appealed to the ideas of cubism, 
suprematism etc., let us only recall in the memory the works of theatre 
artists, that visualized the nature of expressionism source – Alexan-
der Ekster, or the early Anatoly Petricky, but if to talk about theatrical 
directors continents and not about islands then the three names are 
out of competition. Kurbas knew with the whole bunch of inventions of 
the Modern European directing of the «Belle Epoque» and further 
period of the first third of the XX century. He tested those methods on 
the territory of post provincial theatre, some of those were used in the 
authors forms. Kurbas comes from the same background of the 
Modern art in Europe and in the world, he is interested in the same 
problems, he searches in the same way, finds his own methods of 
solving issues, decisions, laws. Expressionism became close, under-
standable and necessary way of self-expression of the director. The 
difference is only the enduring position of Kurbas under the pressure 
of new soviet society that he was not going to tolerate with. He 
protests to the ideological flow in his own way. In the heart of «NEP» 
he staged «Golden belly» by Krommelink, during the «Ukrainization» 
– «Myna Mazailo» and when Stalin’s repression machine began to 
role with the maximum power – stage of the Kurbases theatre host 
«National Malachiy» and «Maklena Grasa». 

Kurbas was seeking for the «theatre-parliament» (N.Kornienko), 
but was it possible during the Stalin’s age? Expressionism of the 
Kurbas kind – is the philosophical expressionism, socially-sharpen, 
uncompromising.

Keywords: Les Kurbas, directing, stylistic tendencies, expres-
sionism in theatre, «philosophical expressionism», stylistic 
landscape.
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Левченко Олена 

театР  
за межами театРальностІ

Згідно з поставленою проблемою, необхідно 
встановити, де пролягають межі театральності.

Як відомо, проблему експансії меж театральності 
вустами героя трагедії поставив ще Шекспір своїми 
словами «весь світ – театр», які розширили і зву-
зили ці межі водночас. Розширили до меж світу, 
зрозумілого людям, звузили ж тим, що поняття 
театральності було зведено до однієї з формаль-
них ознак – маскування в прямому сенсі цього сло-
ва: надягання масок задля виконання тієї чи іншої 
визначеної ролі. Однак маска – це лише атрибут, 
інструмент, але не сутність театру. Іншими сло-
вами, цей умовивід експансійно розширив межі 
театральності в горизонтальному вимірі, але звузив 
і позбавив глибини у вимірі вертикальному, де, влас-
не, існує внутрішня форма, замість поняття «театр», 
тобто те, що робить театр саме театром і дозволяє 
цьому явищу зберігатися у процесі трансформацій, 
які відбувалися з ним упродовж століть.

Відтак поняття театральності у його щоденно-
му вжитку почало покривати царину, яка за своєю 
сутністю жодного стосунку до театру не має. Тоді 
виникає й певне закономірне припущення, що театр 
у своїх глибинних пошуках і формах безперешкодно 
може оселитися за межами того, що заведено нази-
вати театральністю. 

1. трансформація опозиції театральність / 
реальність у культурній антропології
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Отже, насамперед, ми спробуємо провести межу 
театральності, покликавши на допомогу сучасне 
(останні десятиліття) розуміння театру західною 
філософсько-культурологічною думкою (Звертає-
мося до західної думки не тому, що ми визнаємо 
її незаперечну перевагу, а тому що вітчизняна 
думка, на жаль, на власних засадах осмислювати 
театральність не поспішає).

Якщо з точки зору здорового глузду в першому 
наближенні проводити межу театральності, то зро-
бити це можна, виходячи з традиційної опозиції 
театральність / реальність: театральність закінчу-
ється там, де закінчується гра в життя й починається 
саме життя. Однак саме там, як засвідчила культур-
на антропологія в особах В. Тернера, Р. Шехнера 
та ін., починається наймасовіший, найтотальніший 
театр. І зовсім не тому, що «весь світ – театр», 
а тому, що перформативність, тобто здатність де-
монструвати себе, виявилася сутністю людини як 
соціальної істоти.

Мало того, глобальні перформативні парадигми 
почали використовувати у культурно-антропологіч-
них дослідженнях соціуму та щоденної поведінки 
людей [1, 2]. Сенс зближення театру й антропології 
полягав у дослідженні театральних технік як прихо-
ваного підґрунтя соціальної та політичної дії, дра-
матичного впорядкування подій; не обійшлося й без 
дослідження театральних творів як таких, в основі 
яких лежить соціальна та політична дія. У результаті 
цього зближення виходило, що performing (у їхньому 
розумінні) на сцені й у звичайній життєвій ситуації – 
це практично одне й те ж саме. Просто одне висту-
пало продовженням іншого.

Марно Е. Барба протестував проти використан-
ня ідей театральної перформативності для ана-
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лізу повсякденності та полемізував із засновником 
етносценології Ж.-М. Прадьє, підкреслюючи, що 
справжня театральність якраз не властива що-
денному життю, і саме з цієї причини театральна 
антропологія заснована на вивченні саме зміненої, 
відмінної від повсякденної поведінки перформера. 
Багатовимірність і зручність театральної моделі для 
дослідження усіх явищ і феноменів людського жит-
тя, зокрема соціального, прирікає «театральність» 
на широке служіння.

Якщо виходити із висновків вищезазначе-
них дослідників і вважати, що сутнісним атрибу-
том театральності є маска (роль), у тому числі й 
соціальна маска, властива щоденній поведінці, то 
подолати межі театральності має шанс навіть зви-
чайна людина – на самоті чи у тісному родинному 
колі. 

Аналогічна логіка спрацьовує і в дослідженні 
політичного життя, яке привласнює не лише ма-
ску, а й потаємну інтригу, надаючи численним охо-
чим можливість вибудовувати підтексти кожної 
політичної дії та події, а відтак і розгортати в своїй 
уяві цілі сюжети, які нічим не поступаються теат-
ральним. 

Між політичним партіями та цілими країнами 
розгортається видима боротьба в уявному просторі 
політичної комунікації, який набув ознак самостій-
ного віртуального простору з власними законами і 
правилами гри, які з одного боку відповідають за-
конам масового театру (чіткий конфлікт між добром 
і злом, яскраві однозначні образи постраждалого 
за правду, батька нації, агента іноземного впливу, 
головний критерій оцінки лежить не в площині «ху-
дожньо-нехудожньо», а «правда – неправда»).
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Політичні ток-шоу в поєднанні з іншими теле-
візійними формами присутності політиків на екрані 
набирають ознак реаліті-шоу. «Підступна» ж сут-
ність реаліті-шоу полягає в їхньому нестримному і 
неконтрольованому маскуванні під реальність, яке 
робить несвідомими учасниками (масовкою) вели-
кої гри у віртуальному просторі тисячі людей.

Саме те, що в реаліті-шоу аудиторія отримує ілю-
зію участі в подіях позаекранної реальності, тобто, 
висловлюючись нашими термінами, психологічний 
ефект інтерактиву, – низка дослідників [3], вважає 
сутнісною і базовою ознакою жанру з усіма наслід-
ками, що з цього випливають.

Відтак дія, яка розгортається в режимі реального 
часу, розрахована на взаємодію з глядачем за прин-
ципом зворотного зв’язку, і є театр.

Отже, театральність давно і впевнено посіла 
своє місце в реальному житті, внісши його у свої 
межі.

Тож чи не втратили сенс самі пошуки меж 
театральності, так само, як і того, що знаходиться 
за ними?

2. театральна антропологія в пошуках теат-
ральності 

Ґрунтуючись на масці (ролі) як ознаці театраль-
ності, яка фактично зруйнувала чи знівелювала 
саме поняття, спробуймо пошукати царину в театрі, 
де маска де не грає визначальної ролі.

Звісно, найперша фігура, яка спадає на думку, – 
це А. Арто, який перший пов’язав проблеми театру 
не лише з актором, а і з проблемами сучасної люди-
ни. Серед цих проблем не останнє місце посідали 
різноманітні «маски», які змушена носити людина 
в соціумі. Звільнятися від них А. Арто пропонував 
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саме в театрі шляхом «жорстокості» (як у акто-
ра, так і глядача) до себе, до власної особистості, 
яка часто виступає соціальною маскою, обме-
жуючи спілкування людини з реальністю у всій її 
повноті, а насамперед – із глибинами колективно-
го підсвідомого, відновлювати істинну, очищену від 
фальшу реальність.

Якщо ж звернутися до ключової фігури теат-
ральної антропології Є. Ґротовського, який своєрід-
но сфокусував ці пошуки і спрямував свої пристрасні 
зусилля на віднайдення самої сутності театраль-
ного, відкидаючи всі допоміжні «пристосування» у 
вигляді тексту, музики, живопису тощо, і подивитися, 
у чому ж він бачив мету роботи актора, то ця мета 
якраз і полягала у відновленні цілісності людської 
особистості. Відновлення цілісності особистості 
актора Є. Ґротовський бачив у жорсткій роботі над 
собою – «злущуванні «життєвої маски», за якою по-
винна відкриватися цілісна внутрішня реальність, 
яка мала надати правди тілесному життю. 

У дослідженнях Театру-Лабораторії Є. Ґротов-
ського театр почав шукати свою самість, неповторну 
внутрішню форму (форму форм). Творчим фіналом 
пошуків Є. Ґротовського став Театр Джерел, де 
заглиблення у царину внутрішніх форм – стихію 
нерозрізнюваного – нібито навіть вивело режисера 
за межі театру, адже «скасувало» потребу в глядачі.

Відтак людина, яка практикує театр на такій 
території, стає схожою на ідеального театрального 
автора, описаного Ф. Ніцше у роботі «Народження 
трагедії з духу музики»: «...він у такому стані стає 
схожий на моторошну казкову фігуру, яка здатна, 
повертаючи очима, оглядати себе зі усіх боків; те-
пер він одночасно і суб’єкт, і об’єкт, одночасно і ав-
тор, і актор, і глядач» [4; 155].
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Як бачимо, вектор нашого пошуку спрямовується 
не в якийсь інший бік, а, як уже говорилося, вглиб, 
до процесу нагадування того трансцендентного 
принципу, про який писав А. Арто, стверджуючи, що 
театр не є наслідуванням життя, а життя є насліду-
ванням того трансцендентного принципу, про який 
театр весь час нагадує.

Під трансцендентним мається на увазі потой-
бічне, з царини вічного, спільного для всіх, контину-
ального, позбавленого рис і форм, того, що ми мо-
жемо сприймати лише у рисах і формах. 

Відтак, коли говориться про сутність театру 
з погляду таких філософів театру як А. Арто чи 
Є. Ґротовський, ідеться не про маскування, не міме-
зис, а про нагадування, близьке до платонівського 
пригадування. Пригадування того, що споглядала 
душа у світі ідей, перш ніж спустилася на землю і 
оселилася в людському тілі.

Тіло виявилося матеріальним осередком уні-
кальної ідеальної субстанції та тим кордоном, на 
якому зустрічаються зовнішній світ (середовище) 
та все розмаїття проявів внутрішнього світу – від 
найпростіших фізичних і фізіологічних реакцій до 
найтонших виявів цієї субстанції, яка відповідає 
ідеальному порядку буття.

Цей світогляд і це світовідчуття втілює (у пря-
мому сенсі) перформанс.

3. територія перформансу
Перформанс свідомо ставить автора у позицію, 

де він виступає одночасно суб’єктом и об’єктом, 
засвідчуючи самого себе без вищезгаданих ма-
сок. Усунення художнього твору як реалізованого 
творчою уявою автора посередника між акторами 
і аудиторією (своєрідної маски реальності) пере-



141

кладає основне навантаження на уяву глядача, 
де, власне, і має вибудовуватися твір чи то само-
засвідчення глядача, також (в ідеалі) без маски.

Виконавці й публіка зустрілися на території, яка 
радикально прагне бути територією зірваних ма-
сок, а відтак – вислизає від експансії всеохопної 
території театральності, де «всі люди актори». 

Перформанс, заснований на танцювальних 
практиках (contemporary, non-dance) заглиблює в 
дослідження «свідомості» власного тіла, що має на 
меті долати картезіанський розрив між свідомістю 
та тілом [5].

Один із найяскравіших представників танцюваль-
ного руху non-dance Жером Бель, за його влас ними 
словами, працюючи над танцювальним перформан-
сом «Жером Бель», прагнув прибрати усе зайве. 
Він позбавив людські тіла одягу, музику – інструмен- 
тів, залишивши тільки голос, а світло – сили про-
жекторів, залишивши лише електричну лампочку. 

Як відзначають дослідники, «їхня хореографія 
досягає граничної оголеності, абсолютно зближа-
ючись з образністю перформансу і природністю 
людської поведінки» [6].

Однак, чи маємо ми справу в цьому випадку з 
театральними експериментами на очищеній від 
«театральності» території, чи, можливо, йдеться 
про хореографію, яка ніколи й не думала зазіхати 
на театральні терени, або ж про новий синкретизм, 
де взагалі немає розрізнень між видами мистецтва?

Відповідь на це питання дасть час, але вже 
сьогодні можна констатувати, що цей танець вже 
взяв слово, будуючи власний документальний те-
атр, як, наприклад, «Седрік Анрійо» Ж. Беля, де лю-
дина, яку насправді звати Седрік Анрійо, розповідає 
історію свого життя і захоплення танцем. Робота 
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стала результатом двох років інтерв’ю Ж. Беля та 
його героя.

У царині документального театру почала працю-
вати і Лариса Венедиктова, ретельно вибудовуючи 
документальність існування і спілкування учасників 
на сцені. Один з основних принципів роботи, вимога 
до учасників «не оцінювати» сказане, змушує дума-
ти саме про реальність, а не закриватися від неї та 
від глядачів власною оцінкою.

Отже, як ми бачимо, існує два варіанти роз-
витку ситуації: «театр за межами театральності» 
існуватиме певний час як окремий напрям й, мож-
ливо, дасть певний глибинний поштовх усьому ми-
стецтву, або ж ми справді,маємо справу з ще однією 
парадигмою театральності і стоїмо на порозі нового 
театру без масок.
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Анотація. Текст присвячено проблемам глибинної природи 
театру, яка лежить поза межами дії такого традиційного атрибу-та 
театральності, як маска. 

Ключові слова: театральність, маска, перформативність, 
внутрішня форма.

Аннотация. Текст посвящен проблемам глубинной приро-ды 
театра, которая лежит вне границ действия такого 
традици-онного атрибута театральности, как маска. 

Ключевые слова: театральность, маска, перформатив- 
ность, внутренняя форма.

Summary. In order to state the problem we need to establish 
where the boundaries of theatricality lie.

The notion of theatricality has been reduced to one of the formal 
characteristics – masking in the truest sense of the word. However, 
the mask is only the attribute tool, but not the essence of the theater. 
In other words, this expansive reasoning expanded in the horizontal 
dimension, but deprived of depth in the vertical dimension: an internal 
form, the self concept of «theater» that allows this phenomenon keep 
the Self in the whole range of transformation.

The concept of theatricality in his daily usage began to cover the 
domain that essentially differs from the theater. That is why we could 
state assumption that the theater in search of its underlying forms can 
exist outside of what is called theatricality in a wide sense.

The vector of our search streams to the process reminder 
transcendent principle of A. Artaud, arguing that the theater is not the 
imitation of life, but life is the imitation of the transcendent principle 
which the theater reminds all the time.

Performance deliberately puts the actor in a position where he is 
both the subject-object and testifies himself without masks. Removal 
of the artwork as creative imagination of the author intermediary 
between actors and audience (a kind of mask of reality) shifts the 
main capacity on the imagination of an audience, where, in fact, 
should be built the artwork or himself testifying of viewer, ideally 
without a mask.

Performance, based on the practice of dance (contemporary, 
non-dance) deepens in  the  study  of  «consciousness»  of  his  own
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body that aims to overcome the Cartesian gap between mind and 
body.

Keywords: theatricality, mask, performativity, the inner form.
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Венедиктова Лариса

емансипоВаний  
глЯдач

Що є танцем? Це питання звучить безглуздо – 
феномен танцю існує століттями. Але в XX ст. щось 
трапилося зі звичним розумінням танцю як «виду 
мистецтва, в якому художній образ створюється 
за допомогою ритмічних пластичних рухів і зміни 
виразних положень людського тіла», де «вели-
ке значення має техніка – ступінь володіння тілом 
і майстерність у виконанні основних па і позицій» 
і «вираження емоційного життя, використовуючи 
злагоджені рухи» [1] здійснюється за допомогою 
різноманітних жанрів, стилів і форм.

Що трапилося з танцем? Спочатку інтерес до 
того, що рухає танцівниками, або чому вони танцю-
ють/не танцюють, став набагато важливішим, ніж те, 
як вони рухаються. Потім хореографія взагалі поча-
ла розглядатися як щось, не прив’язане до танцю.

Рух, названий деякими журналістами і теорети-
ками non-dance, виник у Франції в 90-х роках мину-
лого століття і дуже швидко викликав хвилю обурен-
ня в танцювальній спільноті Звичайною реакцією 
було: ви навіть не танцюєте, як ви можете називати 
це танцем? Французький журналіст Домінік Фретар 
виявився, судячи з усього, автором нового спірного 
терміну у своїй статті в газеті Le Monde, під заго-
ловком «Оголошення про кінець не-танцю» (2003) 
[2]. Звідки взялося це бажання поховати non-dance, 
щойно його позначивши? Можливо, річ у тім, що 
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така практика протиставляється НЕ танцю, а поши-
реному уявленню про те, що таке танець.

жером бель
У 2002 році Міжнародному фестивалю танцю 

в Ірландії був вчинений позов на 38 000 євро від 
Реймонда Уайтхеда, глядача перформансу «Жером 
Бель» (назвавши свою роботу своїм ім’ям, Бель 
хотів підкреслити, що це саме його погляд на тіло, 
простір, час, танець). Уайтхед скаржився, що там не 
було танцю, який він визначив як «люди, що руха-
ються ритмічно, стрибають вгору і вниз, як правило, 
під музику» [2] і що він покинув глядацький зал, і не 
може відвідувати театр досі (втім Реймонд Уайтхед 
пішов з вистави ще до тієї сцени, коли перформер 
почав пускати слину на власний пеніс) [2].

У всіх є тіло, а якщо танець – просто фізична 
маніфестація, то кожен може танцювати. З іншого 
боку, невиконання гармонійних рухів не лише ска-
совує безпосередньо танець, а й створює ситуацію, 
в якій танцює свідомість глядача. Бель каже: «Моя 
робота – не просити перформера танцювати, це 
свідомість аудиторії танцює». Бель – нерозважли-
вий філософ сучасного танцю, концептуаліст (хоч 
це слово стосовно танцю залишається зухвало 
дискусійним), в набагато меншій мірі зацікавлений 
в русі, ніж у тому, щоб вовтузитися з глядацькою го-
ловою [2].

Бель народився у Франції в 1964 році, вивчав 
сучасний танець і співпрацював з різними хорео-
графами, такими як Анжелен Прельжокаж, Даніель 
Лорьє, Жоель Був’є і Режис Обадія. Після роботи 
асистентом режисера Філіпа Декуфле на церемонії 
відкриття зимових Олімпійських ігор-1992, Бель 
зрозумів, з чим він збирається і з чим не збирається 
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працювати. Він заробив на церемонії достатньо 
грошей, щоби взяти дворічну перерву. Став чи-
тати Барта, Дельоза і Фуко: «Я відчув, що єдиний 
спосіб бути хореографом – це вивчати філософію 
та історію танцю» [2].

«Поставмо собі питання, – каже Жером Бель, по-
яснюючи принцип своєї роботи і причини відсутності 
«танцю» у фільмі про його виставу, – що таке тан-
цювальний спектакль? І що я збираюся робити? Я 
хочу робити танцювальний спектакль. Я даю корот-
ке визначення, згідно з яким танцювальний спек-
такль містить тіла, бажано живі (як приклади людсь-
кого – жінку і чоловіка), а також музику, оскільки 
танець потребує музики і світла. Три елементи: тіло, 
музика і світло. Ідея – прибрати все зайве, не мати 
нічого. Я кажу собі: вони повинні бути голими, музи-
ка теж має бути роздягненою – тільки голос, жодних 
інструментів; світло мало б бути сонячним світлом, 
адже це і є голе світло, але тоді нема шансів працю-
вати в театрі, тому світло стало електричним – лам-
почка Томаса Едісона» [3].

Хореограф продовжує: «Я збирався почати з 
нуля і розвивати танець в арифметичній прогресії. 
Танець як щось більше, ніж тіло. І я почав із влас-
ного тіла. І, як я зрозумів значно пізніше, кожен 
має тіло. Всі люди, які тут присутні, мають тіло, як 
і ті, які тут відсутні. Люди мають до цього цілком 
тотальне ставлення – ніхто не може уникнути сво-
го тіла. Я в цьому спектаклі показую інструменти 
часу і простору, які конституюють танець для мене 
в тілі. Я питаю, де в тілі є час і де локалізується 
простір?» [3]

Жак Ранс’єр у своєму есе «Емансипований 
глядач» [4] говорить про те, що можливість для 
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емансипації надає лише мистецтво, готове до ана-
лізу та спростування причинно-наслідкових зв’язків 
і загальних місць, те, що включає в спільний експе-
римент і актора, і глядача, кожного по-своєму. Це 
те мистецтво, що пропонує двом різним сторонам 
одного експерименту інтелектуальну роботу, що не 
має безпосередньої справи з вимогами зміни світу, 
але, радше, проблематизується сам наш погляд на 
цей світ.

Хто ми є, коли дивимося на світ або коли 
виділяємо в цьому погляді мистецтво? «Коли люди 
запитують мене, чи є я художником, я відповідаю: 
облиште ці дурниці! Я не художник. Точніше, я ху-
дожник тією ж мірою, якою художником є кожна лю-
дина – не більше і не менше» [5], – вигукнув свого 
часу Йозеф Бойс.

Звідки береться ця суперечка про межу /
дистанцію між художником і глядачем? Звідки ви-
никає бажання виробити з глядача художника, зму-
сити його брати участь у «виставі»? Чи не звідти, 
що художник насправді не є глядачем, що йому не-
доступно «відвернення від дії як найдавніша умова 
життя розуму» [6, 95]. Тільки глядачеві дано знати і 
розуміти те, що подає себе як таке, що бажає бути 
побаченим.

У притчі, що її приписують Піфагору та відомої 
в передачі Діогена Лаертського, йдеться: «Життя ... 
подібне до ігрищ: інші приходять на них змагатися, 
інші торгувати, а найщасливіші – дивитися (theatai); 
так і в житті інші, подібні до рабів, народжуються 
жадібними до слави (doxa) і наживи, тим часом як 
філософи – до єдиної тільки істини» [6, 95].

Йдеться про філософа як споглядача, що ро-
зуміє «істину» видовища і платить відмовою від 
участі в ньому. Гі Дебор називав сучасне йому 
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суспільство «суспільством спектаклю», а Борис 
Гройс сказав, що «після того, як і Дебор учинив са-
могубство, жодного глядача не залишилося» [7]. 
Можливо, обидва помилялися. Спектакль є таким, 
поки наявний глядач, і крім дистанції між творцем 
і глядачем, існує природне зяяння між ними і спек-
таклем, котрий не належить ні одному, ані іншому, і 
веде самостійне існування, зводячи нанівець мож-
ливість прямої трансмісії смислів. Цей третій компо-
нент часто ігнорується реформаторами, які спрямо-
вують усі свої зусилля на подолання споконвічного 
поділу сцени і залу (звідси експерименти з дело-
калізації публіки і вистави в цілому), в граничному 
випадку – на відновлення втраченої спільності тих, 
котрі дивляться і тих, котрі діють.

Партиципаторні практики намагалися втягну-
ти глядача на сцену, практично силоміць створю-
вати рівність, роблячи з глядача – художника. Як 
на слідок, цей проект не мав успіху, як і будь-який 
проект, де Інший є об’єктом виховання. Як казав 
Пруст, «людина – не об’єкт виховання, але суб’єкт 
розвитку» [8]. Сучасне мистецтво і, зокрема, танцю-
вальні практики, дозволяють художнику, що не про-
тиставляє погляд і дію, ставати глядачем, не припи-
няючи при цьому бути художником.

«Емансипація починається тоді, коли запиту-
ваним саме протиставлення погляду і дії, коли ми 
розуміємо, що установки, які структурують певним 
чином співвідношення між словом, поглядом і дією, 
є частиною структури панування і підпорядкуван-
ня», – пише Ранс’єр в есе «Емансипований глядач» 
[4]. Цікавий факт – цей текст у певній мірі був спро-
вокований хореографом Мартіном Шпонбергом — 
шведом, що працює в Берліні. Шпонберг зацікавився 
книгою Ранс’єра «Невіглас наставник» і запросив 
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філософа прочитати лекцію в театральній академії 
та обмінятися думками з приводу «глядацтва» у 
зв’язку з цією книгою.

Поділяючи з глядачем суб’єктивність розвит-
ку, художник, водночас, є відділеним від нього, як 
об’єкт спостереження, що служить цьому розвитку. 
«Іноді я думаю, що люди стають все більше і більше 
розумними, спостерігаючи за нами – все дурнішими 
і дурнішими», – сказав Бель в одному зі своїх 
інтерв’ю [9].

ксав’є ле Руа
Ксав’є Ле Руа вважає, що «людське тіло не є 

організованим виключно у той спосіб, яким біо логія 
намагається його організувати» [10]. Як стверджує 
Елізабет Гроц в своїй книзі «Мінливі тіла», «люд-
ське тіло не є стабільною системою чи центрова-
ною структурою ні на біологічному рівні, ані на істо-
ричному, психологічному чи культурному рівнях». 
Вона також каже, що образ тіла – це нескінченний 
процес його створення і трансформації.

Доктор молекулярної біології з Університету 
Монпельє у Франції ксав’є ле Руа на початку 
90-х полишив наукову діяльність, оскільки в ньо-
го з’явилося відчуття, що наука існує для такого 
розуміння проблем, яке дає задоволення від то-
тального контролю над питаннями – такими, напри-
клад, які стосуються людського тіла.

Ле Руа поступово втратив «визначну специфічну 
віру в науку», яка видавалася йому «правом на до-
ступ до істини» [10].

Він зрозумів, що дослідження в біології були ба-
гато в чому про владу та «політику», проте рідко про 
розуміння людського тіла, яке й було фактично його 
інтересом. Він почав займатися танцем, в якому ба-
чив потенціал перегляду опозиції розум / тіло і праці 



151

над ідеєю, що так само, як розум, організовує реш-
ту частин тканин тіла в життєвий процес, а відчуття 
і сприйняття значною мірою організовують розум. 
Відчуття і сприйняття не просто дають матеріал для 
організації розуму; вони самі й є головним принци-
пом організації» [10].

Перспектива роботи у сфері хореографії вида-
валася Ле Руа пошуком засобів змінити наперед 
визначену організацію тіла за допомогою перетво-
рення форми вистави і – ширше – репрезентації.
Він шукав способи дослідження перформатив- 
ності людських і нелюдських тіл у процесі транс-
формації та медіації. Це дослідження засноване 
на ідеях про мультицентричне тіло, яке здатне бути 
всім і, водночас, ніким у межах різноманіття його 
афектацій.

Ле Руа розвиває свою роботу як дослідник, який 
одночасно зосереджується на стосунках між проце-
сом і продуктом та його причетністю до процесу. Він 
регулярно ініціює проекти, що піддають сумніву спо-
соби мистецького виробництва, співпраці та умов 
колективної роботи.

У полі мистецтва Ле Руа досить швидко зрозумів, 
що опинився у незрозумілій сфері загальних рис 
між соціально-політичними організаціями науки і 
танцю – він відчував себе «немов утікач, який фак-
тично не втік від того, від чого збирався втекти». В 
танці він також знайшов проблеми, які, як йому зда-
валося, він облишив у науці: мистецтво має риси 
влади і політики. Ле Руа вирішив, що йому абсолют-
но необхідно переосмислити поняття танцю. Разом 
із низкою інших експериментаторів він розробляє 
ідею розширеної хореографії, емансипованої від 
танцю. 
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Наразі хореографія переживає справжню рево-
люцію. Естетично це означає відхід від усталено-
го розуміння танцю, який асоціюється виключно з 
умінням і ремеслом, з метою встановлення автоном-
них дискурсів, які відкидають причинно-наслідкові 
зв’язки між концептуалізацією, виробництвом, вира-
женням і репрезентацією.

У той же час хореографія отримує імпульс на 
політичному рівні, оскільки перебуває в серцевині 
суспільства, значною мірою організованого навколо 
руху, суб’єктивності та нематеріального обміну.

Хореографія не є перформативною апріорі, вона 
необов’язково пов’язана з вираженням чи повто-
ренням суб’єктивності, вона стає розширеною прак-
тикою, яка за допомогою самої себе є політичною. 
Хореографія сьогодні – це те, що керує нашим жит-
тям, направляючи наш рух.

Ле Руа стверджує, що саме брак професіоналізму 
і танцювальної техніки дозволили йому подивитися 
на хореографію з зовсім іншого боку. Його робота 
«Low Pieces» починається і закінчується розмо-
вою з аудиторією [11].Танцівники під час цієї роз-
мови виглядають досить соціально релевантними, 
але через декілька хвилин повної темряви сцена 
виявляється заповненою голими тілами, в яких не 
завжди можна розпізнати людину.

Вони – дійсно ті люди, які до того так чи інакше 
розмовляли? Група людей трансформувалася в 
групу не визначеної природи, здатної до вклю-
чення будь-яких інтерпретацій. Хореограф у та-
кий спосіб грає на наших почуттях і знову запитує, 
як ми відчуваємо тіло. Позбавляючи від одягу і 
віддаляючи рух від соціальних звичок, він пропонує 
глядачу спільноту, вільну від людського. Тваринне? 
Механічне? Рослинне?



153

Серія хореографічних пейзажів пропонує іншу 
форму того, як бути у світі. Ця робота не відповідає 
стандартам нормальних звичайних цінностей, до 
неї не можна застосувати категорії віртуозності, чи 
динаміки, чи естетики. Це інша розумність, це розум 
рослин і тварин, що не потребує перекладу і який не 
піддається жодному оцінюванню. Глядач, позбав-
лений від жорсткої необхідності оцінювати роботу, 
має шанс стати спостерігачем за дивним життям не-
знаних істот, яким абсолютно байдуже, що про них 
думає глядач. Ранс’єр вважає: «Бути глядачем – це 
зовсім не пасивний стан, який має бути перетворе-
ний у активний. Це природна для нас ситуація. Ми 
навчаємося і навчаємо «діємо і пізнаємо як глядачі, 
постійно пов’язуючи те, що ми бачимо, з раніше по-
баченим, звершеним і замисленим» [4].

Останній пункт у структурі перформансу «Про-
дукт обставин» (Product of Circumstances): «Я йду 
до аудиторіїі відповідаю на питання та намагаюся 
змінити свою позицію відносно гдядачів таким чи-
ном, щоби я був непередними, але середних» [10].

Емансипація глядача може, по суті, відбутися 
лише тоді, коли мистецтво звільнить саме себе 
від своєї ролі сильного і обізнаного вчителя (але 
разом із тим і від ролі предмету споживання) і 
візьме на себе сміливість наміру бути «абсолют-
но безвідповідальним» (А.М. П’ятигорський) [12], 
додам від себе – слабким, безперспективним і не-
ефективним.

P.S.
Але, для такої сміливості у радянської людини 

(якою кожен з нас значною мірою залишається) за-
надто щире прагнення до позитивного знання та 
краси, причиною якого є страх перед складністю 
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світу, що примушує шукати ідеологічних та міфоло-
гічних спрощень, до яких ми звикли. За цих умов 
не може існувати ніякого гуманітарного знання, яке 
саме в собі є проблемою, лише прагнення – миру, 
гармо нії, духовності etc. В нещодавно опублікованій 
в он-лайн журналі Colta.ru статті «Навіщо потріб-
на філософія?» [13] філософ Михаіл Ямпольский 
стверджує, що «Неможливо йти вперед без по-
стійної проблематизації аксіоматики науки». Ми ж 
сприймаємо аксіому саме так, як це буває в школі, а 
слово авторитету – як в Cередні віки. 

Може, прийшла пора закінчувати школу та доро-
слішати – вчитися проблематизувати – у тому числі 
серед іншого, а може, в першу чергу – становище 
глядача. Це є єдиним шляхом до його еманси пації.
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Анотація. В статті розглядаються можливості емансипації 

глядача на прикладі художніх практик двох французських 
хореографів, а також ідей Жака Ранс’єра про емансипованого 
гладача.

Ключові слова: емансипація, глядач, танець, не-танець, 
Ранс’єр, Ле Руа, Бель, тіло, філософія, проблематизація.

Аннотация. В статье рассматриваются возможности 
эман-сипации зрителя на примере художественных практик двух 
французских хореографов, а также идей Жака Рансьера про 
эмансипированного зрителя.

Ключевые слова: эмансипация, зритель, танец, не-танец, 
Рансьер,, Ле Руа, Бель, тело, философия, проблематизация.

Summary. A review on potentiality of viewer's emancipation 
realized on examples of French choreographers' artistic practices 
(Jerome Bel, Xavier Le Roy) and on Jacques Ranciere's ideas of 
'emancipated spectator'.

What is dance? This question seems nonsensical for the 
phenomenon of dance exists for centuries. But something happened 
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with the conventional understanding of dance in the 20th century – 
with all these “an artform in which production of image takes place by 
means of rhythmic movements and changes of the body's expressive 
positions” or “the great importance of technique – to the degree of 
mastery in body command and performance of the main pas and 
positions” or “expression of the emotional life through coordinated 
movements” using different genres, styles, and forms. 

What happened to dance? First it was a question – what makes 
dancers move or why do they (not)dance? - that became much more 
important than the movements themselves. Then choreography 
appeared to be generally considered as something being not tied to 
dance.

Everybody has a body and if dance is just a physical manifesta-
tion then everybody can dance. On the other hand, the dancer's 
refusal to perform nice movements not only cancels the dance but 
creates a situation in which consciousness of the viewer dances. 

Only that art which is ready to analyse and refute the causal 
relationships and common places, that includes both actor and 
spectator in the mutual experimentation – has a potential of emanci-
pation. This is the art that proposes individuals on both sides of the 
experiment to work intellectually; art that does not have direct 
connection to demands of changing the world but rather insists on 
problematization of one's own view(aspect) on the world. 

At the present time choreography is experiencing true revolution. 
From the point of aesthetics, this means a departure from the estab-
lished understanding of dance that was exclusively associated with 
skills and mastery in order to establish autonomous discourses 
instead, discourses that reject the causal relationships between 
conceptualization, production, expression and representation.

At the same time choreography gets momentum at the political 
level because it can be seen as the core of society wich is largely 
organized around the movement, subjectivity and immaterial 
exchange. Choreography is neither a priori performative nor is it 
necessarily associated with expression or doubling of subjectivity, it 
becomes an expanded practice which itself and by itself is political. 
Choreography today - this is what governs our lives by guiding our 
movement.

Keywords: emancipation, spectator, dance, non-dance, 
Rancier, Le Roy, Bel, body, philisophy, problematisation.
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Бевзюк-Волошина Лілія 

театР І РеальнІсть.  
пРостоРоВа дезоРІєнтацІЯ  

глЯдача.

«Людське відчуття наслідує ми-
стецтво точно з таким правом, з яким, 
зі свого боку, мистецтво наслідує 
життя ». 

Х.-Т. Леман [1, 61].

Сьогодні в українському театрі спостерігається 
паралельне існування різних естетичних напрямів. 
Постдраматичний театр проголошує стирання межі 
між мистецтвом та реальністю, дедалі більше відбу-
вається відхід від законів аристотелівської п’єси. 
Актор існує як провідник певного явища (навіть 
не історії) у конкретному реальному середовищі. 
Сучасний театр також відкидає платонівське розу-
міння мистецтва як тіні тіней, тобто вторинного по 
відношенню до життя. Такий театр відмовляється і 
від розуміння мистецтва як будь-якої «надбудови», 
натомість визнаючи його як самодостатнє і неза-
лежне. 

Одним із головних наслідків цього процесу в 
театрі є нове використання звичного сценічного 
простору, або відсутність його як такого. Про зна-
чення простору Мартін Гайдеггер писав: «Простір – 
чи не відноситься він до тих першофеноменів, при 
зустрічі з якими, за словами Гете, людиною оволо-
діває свого роду переляк, мало не жах? Адже за 
простором, очевидно, немає вже більше нічого, 
до чого його можна було б іще звести. Від нього 
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не можна відволіктися, перейти до чогось іншого. 
Власне сутність простору має виявитися з нього 
самого. Чи допускає він ще й висловлення себе?». 
Гайдеггер запитує: «…хіба місця – це лише ре-
зультат і наслідок місткості простору? Або простір 
отримує власну сутність від збиральної дієвості 
місця?» [2] – його здатності до організації простору.

Відсутність звичної театральної побудови про-
стору і співвідношення «Актор/Глядач» неодмін-
но продукує нове смислове наповнення театру, де 
глядач стає співучасником видовища, а не лише 
спостерігачем. Простежується певна розчленова-
ність сучасного суспільства і, водночас, театр про-
понує діалог «розумного глядача із розумним ак-
тором», діалог рівних складових без будь-яких 
компромісів. Як свідчить також П. Паві, – «Довільне 
розташування публіки в залі та ареал гри вплива-
ють на процес подачі вистави глядачам та її сприй-
няття» [3, 410]. 

Із середини 80-тих років театральне приміщення 
зі сценою-коробкою успішно замінюється пам’ят-
ками архітектури («Камо» О. Левади, сценограф – 
В. Карашевський, 1985 р.), квартирами («Постріл 
в осінньому саду» А. Чехова, реж. – В. Більченко, 
сценограф – Л. Подерев’янський, 1995 р.), бутіками 
(«лЕ29дЕ31нЕ30ц – 90 хвилин споживацького про-
стору», 2013 р.), лазнями etc. Та й усамому теат-
ральному приміщенні відбуваються вистави, які 
дезорієнтують глядача незвичними локаціями та 
просторовими експериментами. Різниця лише в 
тому, що коли глядач відвідує виставу в примі-
щенні покинутої фабрики, він хоча б частково 
зорієнтований на її нестандартні можливості, а під 
час походу в звичайний театр він одразу налашто-
вується на перегляд вистави у темному партері, 
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без усіляких «модних новацій» та «трюків». Тому 
просторова дезорієнтація у великих театрах ще 
більше «вибиває» людину із типової атмосфери. 
Глядач, що розраховував на «класичний прийом», 
натомість отримує «біг із перешкодами». Власне 
сама дезорієнтація – це зсув внутрішньої коорди-
нації людини, що досягається раптовою зміною 
очікуваного процесу, перемиканням із однієї локації 
на іншу. Дезорієнтація може бути у просторі, у часі, 
у свідомості і призводить до дискомфорту, ставить 
питання особистого вибору і надає можливості 
усвідомлення нових істин. 

Змінилося і саме ставлення до театру як до «ка-
федри». Театр може оселитися де завгодно і ча-
сто саме місце обумовлює зміст дискурсу. Досвід 
перформансів, флешмобів, концертів, вар’єте, 
мультимедії безумовно впливає на використан-
ня звичайного приміщення театру, яке існувало 
століттями. Наближення до реального життя також 
уможливилося зі зменшенням соціальної градації 
між актором та глядачем. Сьогодні актор – не осо-
блива діяльність, яка колись викликала обурення 
громадськості або церкви, а пізніше – поклоніння 
публіки. Бути актором – це така сама професія, як 
і будь-яка інша, тільки зі своїми функціями. Культ ак-
тора замінюється на сприйняття його як звичайної 
людини, котра лише вміє жити публічно на сцені. 
Актор – рівноправний член соціуму. Можливо, це 
повернення до витоків театру із ритуалу чи обря-
дових свят. В народних ігрищах усі відчували себе 
«акторами». 

Стало досить складно знайти вихідний мо-
мент стирання межі між глядачевою залою і сце-
ною. Проголошення актором тексту, зверненого 
до глядача відбувалося ще під час «парабазису» 
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в античній п’єсі. У Шекспіра, Бомарше, Мольєра, 
Гоголя передбачалося, що в певний момент актор 
мав адресувати пряму мову саме глядачеві, за-
питуючи про ставлення до подій чи іншого героя. 
Тоді це був прописаний драматургом текст, і він не 
завжди ставав рідним акторові. А випадок вдалої 
акторської імпровізації навпаки міг виходити за рам-
ки тексту, на якому базувався сценічний твір. Іноді 
це викликало комічний ефект неправдоподібної 
ілюзії, начебто всі інші актори не чули партнера, що 
стояв за два кроки від них. Такі репліки часто про-
голошувалися на авансцені, і іноді глядач справді 
відповідав на них, вступаючи в діалог. Ці п’єси про-
довжують йти на сцені в наш час, і репліки а parte 
традиційно програють («Уявно хворий» Мольєра у 
театрі Російської драми, 2012 р.). 

В іншому випадку Євген Вахтангов у «Принцесі 
Турандот» К. Гоцці (3-тя Студія МХТ, 1922 р.) пору-
шував межу-рампу і постійно намагався об’єднати 
дійство із глядачевою залою. Можливо, це була 
потреба у новому діалозі після «четвертої стіни» 
К. Станіславського. Маски, які коментували події, 
демонстрували принцип «відчуження», за допо-
могою якого актор міг оцінювати свого персонажа 
(виконував роль спостерігача-глядача) і, водночас, 
грати його. Цей принцип пізніше ляже в основу про-
грами Б. Брехта.

Згодом режисери ідуть іще далі, переселяючи 
актора на коротку мить у партер. Раптове світло в 
залі порушує спокій глядача, котрий відчуває свою 
задіяність у грі. І, звісно, глядач або обурюється, 
що йому заважають спокійно відпочивати, або за-
любки приймає гру і починає взаємодіяти із акто-
ром. Відбуваються мінімальні дезорієнтуючі акти, в 
яких глядач не знає як правильно реагувати, мов-
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чати чи відповідати. Такі прийоми також зараз дуже 
активно застосовуються в театрі («Ассо та Піаф», 
Вінницький театр ім. М. Садовського).

Проте всі вказані можливості інтерактиву не по-
рушують лінійного розгортання історії, не виходять 
за межі глядної зали і не змушують глядача до се-
рйозних дій, вони є лише заграванням із ним, а не 
повноцінною розмовою. Відчуття глядача все ж за-
лишаються більше споглядальними, аніж дієвими, 
він перебуває ще назовні, а не всередині твору. Такі 
вистави лишають певні особливі враження, але не 
стимулюють пережити почуття на власному досвіді. 

Інша справа, коли глядач знаходиться у 
середині сценічного твору постійно. Розширення 
місця для гри, співставлення життя із грою призво-
дить до усвідомлення себе у грі. Літературний дис-
курс заміняється на театральний, адже не текст 
стає головним, а власне комунікація, спільно-дія 
у просторі. Х.-Т. Леман відзначає, що «місцем 
говоріння» (Sprechraum) стає не лише сцена, а 
весь театр як ціле, утворюючи єдиний простір 
смислу та звуку [1, 51]. Межа-рампа, «четверта 
стіна», яка ділила глядача та акторів на декілька 
таборів, зруйнована постдраматичним театром. 
Взаємопроникнення всіх можливих світів програмує 
новий варіант театру. Замкнений простір сцени-
коробки замінюється на розімкнений простір, що 
охоплює всі можливі локації самого приміщення. 
Фрагменти вистав, що були тільки сценічними яви-
щами «гомеоморфними світу» (за термінологією 
Ю. Лотмана), і відмежовувалися рампою, тепер ста-
ють власне самим світом, власне самим життям. 

Отже не обов’язково категорично відмовлятися 
від традиційного театрального приміщення, просто 
можна використовувати його по-іншому. Наприклад, 
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режисер Андрій Приходько разом зі сценографом 
Мариною Погребняк у виставі «шякунтала» за на-
писаною санскритом індійською драмою Калідаси у 
Театрі ім. І. Франка (2006 р.) перетворювали і сцену і 
партер на місце для гри акторів. Виконавці постійно 
танцювали, співали та виголошували тексти у про-
ходах між глядачем. Величезні фігури з картин Марії 
Приймаченко ніби оживали і проносилися сценою, 
гігантські риби у руках акторів пропливали залою. 
Висока концентрація знаків, симультанна дія, одно-
часне використання звуків та візуальних засобів 
призводило до розсіювання глядацького сприйнят-
тя, що дозволяло глядачу самому обирати, на чому 
зупиняти увагу. Глядач не просто спостерігав, а вже 
існував у фантазії цього насиченого етнічним коло-
ритом світу. Містерія захоплювала усіх одночасно. 
Звук лунав звідусіль, і неможливо було зрозуміти де 
і що відбувалося в даний момент. Це призводило 
також і до часової дезорієнтації, вистава йшла тро-
хи більше години, але її інформаційна місткість роз-
тягувалася у сприйнятті глядача до кількагодинної. 
Відбувалася прихована дезорієнтація глядача, який 
вирішував як діяти і водночас відчував себе пред-
ставником мовчазної масовки вистави. 

Молодий режисер Андрій Май для вистави 
«кома» Ф. Шмідта та Г. Штаудахера (Молодий те-
атр, 2012 р.) взагалі використовував все приміщення 
театру. Назва «КомА» – прочитання ззаду наперед  
слова «амок», що означає психічний стан, котрий 
призводить до неконтрольованих агресивних дій, 
сказу та можливих нападів на людей. Історія п’єси 
ближча до реалій Заходу: учень перестріляв у шко-
лі своїх однокласників і вчителів. Перший задум 
режисера полягав у тому, щоб відтворити виставу 
у справжній школі, виконували б учні, як, до речі, 
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і сталося у Відні при постановці даної п’єси. Але 
поки що жодна школа Києва не погодилася на таку 
пропозицію. Пізніше режисер презентував кілька по-
казів цієї п’єси у херсонській школі з участю школів. 

Підзаголовок київської вистави «репортаж з 
місця злочину» відповідав її «блукаючій» формі, де 
глядач перетворювався на справжнього дослідника-
детектива. Початок і кінець спектаклю відбувалися 
на камерній сцені, що імітувала шкільний клас. Але 
решту часу дійство рухалося коридорами театру, 
зупиняючись у певних локаціях. Чотири гіди запро-
шували глядачів поділитися на чотири групи, кож-
на з яких розходилася у різних напрямках. Глядачі 
відвідували дві класні аудиторії (одну на камерній 
сцені, другу в акторській гримерній), рухався схо-
дами театру, спостерігаючи закулісне життя (в 
задумі – коридори школи), ставав свідком бійки в 
туалеті, і навіть потрапляв на велику сцену, де міг 
відчути себе актором, щоправда глядацька зала 
була порожня. Маленька кімната без світла, ма-
буть, найкраще пояснювала внутрішній стан цих 
дітей, та й сучасної людини як такої. Тут Штефан 
(В. Скакун) зізнавався, чому він так ненавидить 
своїх однокласників. Після його монологу наступа-
ла повна тиша, що давала можливість осмислити 
не лише сказане, а й свої особисті відчуття. Окрім 
живої гри, на глядача чекали відеозаписи монологів 
учнів, що транслювалися на екранах телевізорів, 
ніби це інтерв’ю Каро – шкільної журналістки 
(А. Євтушенко), яка завжди знімала все на камеру. 
До того ж, у виставу постійно «вривалося» буденне 
життя театру: вахтери, прибиральниці, гардеробниці 
продовжували виконувати свою щоденну роботу. 

Глядачів було поділено на групи, кожна з яких 
поступово проходила різні локації, іноді вони були 
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дійсно затісні для розміщення спостерігачів. Але 
для акторів це створювало складнощі: вони мали 
зіграти кожну свою сцену чотири рази протягом ви-
стави, поки всі групи змогли б переглянути кожний 
епізод. Таке існування в часі і просторі було досить 
сміливим і мало чітко регулюватися, щоби дії не на-
кладалися одна на одну. Гіди виконували функцію 
не просто наглядачів, а радше вчителів, які кон-
тролювали публіку як школярів – чітко вказуючи 
їм місце, де можна стояти, і як потрібно існувати в 
певній локації.

Естетично виправданою була остання сцена 
розстрілу, що відбувалася за лаштунками. Глядач 
залишався сам у шкільному класі і лише чув 
постріли за дверима, де зникали учні, відсутність 
традиційного поклону підкреслювала завершену 
цілісність вистави й реальність її фіналу. Жахливе 
усвідомлення порожнечі та болю від скоєного злочи-
ну втискало глядача у стільці. Низка епізодів із жит-
тя класу, що програвалася в різній послідовності, не 
давала стовідсоткового уявлення, хто саме з героїв 
був убивцею. Кожен мав підстави взяти зброю і 
розстріляти однокласників, адже кожен переживав 
власні кризи та проблеми із батьками, вчителями, 
однокласниками, мав нерозділене кохання, або 
страждав комплексами. Можливо, режисер зали-
шав вибір вбивці глядачам. Гра в таких локаціях на-
ближувала театр до першоджерела – формату шко-
ли, до реальності, і кожен глядач міг проектувати на 
себе ці події. 

Водночас існує практика розпочинати виставу 
ще до заходу в приміщення сцени або навіть теа-
тру, ще більше дезорієнтуючи глядача і розширю-
ючи комунікацію з навколишнім середовищем. Як 
приклад, постановка за новелами Л. Піранделло 
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«майже вистава, майже за піранделло. танок 
смерті, або реанімація» (2005 р.) у ЦСМ «Дах» 
режисера Влада Троїцького. Хоча відвідувачі цього 
приватного театру все ж таки орієнтувалися на не-
стандартний формат колективу. Актори зустрічали 
глядача на вулиці перед приміщенням театру, 
розповідали про те, що в них помер актор і виста-
ва не відбудеться, але якщо глядач зареєстрований 
(потрібно було обов’язково зареєструватися на ви-
ставу, а не придбати квитки), то можете зайти і про-
вести актора в останній шлях. Вони пропонували 
«пом’янути» небіжчика справжньою горілкою, і це 
ще більше переконувало у реальності подій. Далі 
глядач зі здивуванням проходив у фойє і очікував. 
Відчуття повної дезорієнтації та незручності від 
присутності у внутрішньому житті колективу постій-
но стимулювали піти звідти, але всі на щось чека-
ли. Нарешті ставало зрозуміло, що це вистава, а не 
реальні події, коли серед присутніх з’являлася ак-
торка, яка читала монолог із Піранделло. Вона не 
привертала до себе уваги, а навпаки – змішувалася 
із натовпом, її одяг нічим не відрізнявся від одягу 
глядачів. Монолог закінчувався емоційним вибухом, 
і двоє чоловіків (акторів, звісно) вносили її у власне 
сценічний майданчик, куди кликали і глядача. Після 
того як двері зачинялися, глядач дивився виставу у 
традиційному розподілі сцени і залу.

У спектаклі передбачалися окремі фіксовані 
мізансценічні точки, між якими актори мали мож-
ливість імпровізувати. Вони виголошували росій-
ською, французькою та українською тексти новел 
Піранделло. Відсутність чіткої форми у виставі 
підкреслювала суть міркувань Піранделло: «Будь-
яка форма – смерть. Все, що отримує форму і від-
окремлюється від вічного і безмежного вогняного 
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потоку, приречене на смерть. Ми всі – істоти, що 
потрапили у пастку, вихоплені з вічно живого пото-
ку і тим самим віддані смерті. <…> Смерть – лише 
завершення процесу помирання, яке ми називаємо 
життям» [4, 108]. 

Розпочинаючи виставу перед театром, актори 
одразу захоплювали глядача «у пастку» заданої 
теми, але він міг відмовитися від їхньої пропозиції і 
піти геть, потрапити в іншу реальність, зайняти інше 
місце. Водночас, глядачі усвідомлювали незвичну 
можливість відчути нову ситуацію. Звісно жоден ак-
тор не помер, але на сцені діяли апатичні персонажі, 
піранделлівські мерці, що повільно згасали з мо-
менту народження, з моменту початку спектаклю. 
Есхатологічні відчуття передавалися і глядачеві. 

Ще далі режисер пішов у виставі «едіп. собача 
будка» за п’єсами Софокла «Цар Едіп» та КЛІМА 
«Собача будка. Антиутопія з життя мовчазної 
більшості» (2010 р.). Це був абсолютно унікальний 
досвід стосовно просторового вирішення вистави. 
Простір було поділено на два яруси. Першу дію 
глядачі знаходилися зверху клітки і спостерігали 
за акторами в клітці-тюрмі. Персонажі знизу ділили 
умовний простір на декілька відмежованих што-
рами кімнаток. «Пахан» пригнічував, бив та при-
нижував свій народ. Наприкінці дії він вилазив на-
верх, до глядачів та забивав дошками нещасних 
персонажів, ховав їх, змушуючи співати новий гімн 
із брутальними словами. Глядач лише спостерігав 
і міг певним чином оцінити історію: жалів, чи ні, 
розумів героїв, чи ні, але не відчував на собі їхнє 
становище. Вільний простір навколо глядача до-
зволяв йому залишити виставу, це могло виклика-
ти обурення людей, що сиділи поруч, але всі мали 
вибір: дивитися виставу, чи ні. Знизу, в будці люди 
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як собаки, за командою їли і лягали спати, існували 
на рівні рефлексів, а не жили. І при цьому, звісно ж, 
мовчали. Люди, приречені на смерть, підкорялися 
фатуму. Як Едіп не зміг оминути своєї долі, так і 
вони гинули, але нічого не робили для зміни влас-
них можливостей. 

У другому акті глядач переміщався вниз, у клітку, 
актори (едіпівський хор) грали тексти Софокла 
над ним. Зміна розташування вже викликала різні 
емоційні стани у людей, адже зовсім інша річ – 
знаходитись у клітці, ніж на свободі. Незручність 
позиції глядача, необхідність дивитися вгору вима-
гала постійного напруження шиї, а пил, що спадав 
звідти, потрапляв в очі. Все змушувало обурювати-
ся, але двері були зачинені і вийти не було ніякої 
можливості. Глядач усвідомлював своє існування 
на дні соціуму, його страх посилювали дії акторів, 
і саме розташування. Після певної байдужості до 
смерті вигаданих персонажів у першій дії, тепер 
глядач опинявся в їхньому становищі і ототожню-
вав себе з ними. Зміна розташувань дезорієнтувала 
глядача і водночас доводила істину: для повно-
го розуміння іншої людини треба не просто їй 
співчувати, а страждати разом із нею. 

У фіналі двоє трунарів забивали дошками 
глядачів. І зверталися до людей із запитаннями: 
«Хто ви? Якщо ви народ, ви маєте хоча б щось 
зробити». Актори спонукали глядача заспівати 
гімн своєї країни. Гімн із-під землі – звучить страш-
но, але він – хоча б яка-небудь, а не «мовчазне 
існування більшості». Трупарі вирішували постави-
ти тут камінь із написом: цей народ на букву…? Але 
не могли пригадати навіть початкову літеру. 

Виставу показували у багатьох країнах, і реакція 
була досить різною. Наприклад, французи не змог-
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ли витерпіти і почали вибивати дошки. В Росії 
заспівали пісень п’ять – від «Владимирский цен-
трал» до «Ой, да не вечер…». У Львові замість 
гімну прозвучала пісня «Чом ти не прийшов». 
Поляки дуже стримано та мовчазно досиділи до 
кінця і вийшли. Як бачимо розв’язка вистави зале-
жала саме від глядача. 

У постановці все відбувалося в екзестенціа-
лістській «межовій ситуації» між буттям і смертю, 
коли всі (і актори, і глядачі) – пізнавали себе. Глядач 
був не лише споживачем, а співучасником, і кож-
на людина починала поступово робити свій вибір: 
мовчати чи співати, обурюватися чи бити кулаком у 
двері, тихенько сидіти в кутку чи обійматися із тим, 
хто сидів поруч; були й ті, що плакали, а були й ті, 
що не вірили в ситуацію. Дія могла вмить змінити 
соціальну та життєву позиції людини. Варто не забу-
вати про прямий енергетичний та емоційний вплив 
пісень та гри акторів. Повне проектування себе 
в сценічну ситуацію неначе вивільняло природні 
можливості тіла актора, що перебувало у стані на-
півтрансу і відсторонення від себе як людини. Все це 
призводило до реалізації іще однієї функції театру – 
театру як соціальної терапії. «Приміряння» певних 
ролей у терапевтичному дискурсі, чи від відування 
особливих місць сприяє лікуванню внут рішніх 
страхів. Воно дає можливість повернути людину до 
першопричини-збудника її комплексів. Отже, катар-
сис (очищення) набуває нового змісту і значення. 

Це і було балансуванням між видовищем і 
реальністю. Публіка розчинилася у виставі і стала 
її повноцінним учасником. Глядач не просто отри-
мував інформацію, як у традиційному театрі, а мав 
можливість по-новому відчути себе у творчому акті. 
Відсутність чіткого розмежування сцени і публіки 
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зруйнувала «колективну свідомість» глядачів, нато-
мість вони отримали можливість сприймати дії у 
просторі індивідуально. 

Постдраматичний театр базується на основі 
невербальної комунікації. Важливим чинником є за-
міна звичного співвідношення «Сцена/Зал» спіль-
ним існуванням «Глядач/Актор». Відбувається роз-
ливання межі між актором, який транслює певну 
сценічну модель, і глядачем, якого треба неодмінно 
вразити історією. У результаті глядач перестає спо-
глядати, він долучається до дійства і сам створює 
модель гри, займає активну позицію, і через гру та 
просторову дезорієнтацію по-іншому пізнає світ, 
себе, отримує нові враження. Можливо, це і є «над-
індивідуальні точки контакту» [1, 134]. Тотальна 
театральність заповнює життя, а життя перетікає в 
театр, створюється єдиний простір для творчості-
життя. 
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Анотація. Стаття «Театр та реальність. Просторова  
езорієнтація глядача» Л. Бевзюк-Волошиної досліджує сучасний  
постдраматичний театр з точки зору нового просторо-вого  
вирішення. Видовища відбуваються у звичних театральних 
приміщеннях, але інші можливості гри призводять до 
дезорієнтації глядача і змушують від чувати його зовсім нову 
соціальну роль, відчувати себе у творчості. 

Ключові слова: постдраматичний театр, простір, дезорієн- 
тація.

Аннотация. Статья «Театр и реальность. Пространст- 
венная дезориентация зрителя» Л. Бевзюк-Волошиной иссле- 
дует современный постдраматический театр с точки зрения 
нового пространственного решения. Зрелища происходят в 
обычных театральных помещениях, однако иные возможности 
игры приводят к дезориентации зрителя и заставляют чув- 
ствовать его совершенно новую социальную роль, чувствовать 
себя в творчестве. 

Ключевые слова: постдраматический театр, пространство, 
дезориентация.

Summary. Author Lilia Bevziuk-Voloshyna, postgraduate of 
Institute of Arts, Folklore and Ethnology named after M. Rylskyi. The 
article explores contemporary postdramatic theater due to spatial 
resolution. The spectacle take place in conventional theater spaces, 
but the new features of the game lead to disorientation of the viewer 
and make him feel completely new social role, to feel in the creativity.

Today the parallel existence of the aesthetics of modernism and 
postmodernism is observed in the Ukrainian theater. Postdramatic 
theatre, declares the blurring of the distinction between art and reality. 
There is a departure from the laws of Aristotelian play; only the actor 
exists as the conductor of a particular phenomenon in a natural living 
environment.

Certainly, the absence of the usual theatrical venues in the ratio 
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«actor / spectator» leads to new effects and a new capacity of the 
theatre, where the viewer becomes a participant in the spectacle, and 
not just a spectator. Spatial disorientation in large theatres even more 
«beats out» man from the distinctive atmosphere. The spectator, 
which expected «classic method" instead, gets «steeplechase». The 
audience, which relied on the «classic method» instead, gets «run 
with obstacles». Actually, the disorientationis a shift of internal coordi-
nation, which is achieved by rapid and unexpected change of the 
expected process. Disorientation happens in space, time, and 
consciousness and leads to discomfort, raises the question of choice 
and possible the realization of new truths. H.-T. Lehmann pays 
attention to the change, due to which «the place of speaking» 
(Sprechraum) is not only a stage, but all the theatre as a whole. 

In the article, current trends in the space are investigated on the 
example of the works of Ukrainian stage directors.

Keywords: postdramatic theater, space, disorientation.
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Наконечна Лада

«уЯВнІ коРдони.  
мІРкуВаннЯ щодо методологІї  

сучасного мистецтВа»

У первісні часи мистецтво зі своєї синкретичної 
фази поступово розділилося на види та жанри . 
В той час, коли різні розмежування, в тому числі 
на дисципліни, були остаточно закріплені академіч-
ними науками у XVIII сторіччі, створювався пуб-
лічний простір музею. Існувало чітке розмежування 
простору музею чи галереї на елітарний та повсяк-
денний. Мистецтво у міському публічному просторі 
не просто відрізнялося від мистецтва, яке демон-
струвалося у музеях, галереях, а мало навіть інший 
характер – меморіальний, декоративний, пропаган-
дистський, ігровий. Виставкові ж простори довго 
вважалися нейтральними, відокремленими від що-
денного життя, що дозволяло розглядати всі експо-
нати, які туди потрапляли, суто з естетичної точки 
зору (зокрема розміщені в музеях обрядові об’єкти, 
привезені до Європи з колоній). Сам перехід об’єкта 
через кордон внутрішнього/зовнішнього просторів 
змінював його сприйняття: усвідомлено викори-
стовувати таку міграцію об’єктів автори почали 
пізніше. Саме ця властивість мистецького просто-
ру змінювати статус об’єкту, який туди потрапляє, 
дозволила відбутися жесту Дюшана. Розгляд 
соцреалістичного твору у просторі мистецтва ви-
водив на перший план естетичну якість і не до-
зволяв глядачу побачити його пропагандистський 
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характер. Мінімалістські ж скульптури, наприклад, 
внаслідок перетину розділової лінії в інший бік, тоб-
то виходу в публічний простір, перетворювалися на 
декоративні.

Нові підходи до роботи, нові типи мистецької 
діяльності у ХХ сторіччі поставили під сумнів 
нейтральність простору показу. Найбільшу кількість 
питань до його статусу, також до статусу художника 
і мистецтва було порушено у 1960–70-х рр. практи-
ками концептуального мистецтва. Але першим був 
авангард початку ХХ ст. – «ліве мистецтво», – яке 
йшло шляхом подолання кордонів між мистецтвом 
та життям і мало намір діяти у полі суспільного, 
політичного, об’єднуючи соціальне та естетич-
не, використовуючи мистецтво як інструмент для 
трансформації буття. Це була творчість у сфері 
самого життя. Як відомо, саме у ХХ столітті роз-
почався рух, спрямований на стирання меж між 
внутрішнім та зовнішнім просторами існування ми-
стецтва, а також до синтезу мистецтв. Це призве-
ло до появи нових мистецьких засобів: інсталяції та 
інтервенції розкривали специфіку кожного окремого 
місця показу мистецтва; характеристики простору 
ставали частиною мистецького висловлювання. Ще 
певний час продовжувала існувати чітка різниця між 
виробництвом і показом, але поступово і цей кор-
дон перестав бути стійким. Цим змінам посприяли 
перформативні мистецькі практики. На радикально-
му розділенні художника як того, котрий виробляє 
та репрезентує і глядача як того, котрий дивиться 
та оцінює, базувалося класичне мистецтво. Такий 
розподіл з 1950-х років періодично підривався кола-
боративними, партисипаторними практиками. Тепер 
форми мистецтва у багатьох випадках неможливо 
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відрізнити від форм життя. Перформансист про-
живає час перформансу як свій життєвий час. Музеї 
ж дедалі рідше є місцями сили, набуваючи все 
частіше статусу дискурсивних просторів чи навіть 
просто місць зустрічі.

Отже, старі категорії перестали відповідати 
реальності, а більшість розмежувань втрати-
ли свою релевантність. І це трапилося не лише в 
мистецькій сфері. «Пари колективне/індивідуальне 
та публічне/приватне більше не мають сили, пра-
цюють вхолосту. Те, що було раніше чітко розме-
жованим, змішується, накладається одне на одне» 
[1, 16]. Так, ми можемо спостерігати розмиті межі 
приватного, державного, громадського. Але мало 
того, навіть поняття, визначення, терміни втрача-
ють свою стійкість. Так має бути, бо мова як явище 
розташована, в першу чергу, в часі, а не у просторі: 
мовні форми не володіють кінцевими незмінними 
одиницями значень, вони сформовані в залежності 
від обставин того чи іншого історичного момен-
ту, певного місцерозташування в історії, території 
країни, мовного регіону, наукової дисципліни тощо.

Але як побачити, де починається і де закінчується 
мистецтво, де його межі, якщо ми стверджуємо, що 
кордони – це штучне утворення, а мовні форми і 
термінологія не є сталими? 

Протягом довгого часу основним медіа, за яким 
ідентифікувався художник, була картина. На полотні 
відображалася частка реальності. Кордони полотна, 
підкреслені рамою, говорили нам, де починається 
мистецтво. Картина сприймалася відокремленою 
від реальності, вона (іноді площина, іноді «вікно») 
завжди говорила нам про щось важливе, але майже 
ніколи про саму себе. І ось у ХХ ст. новий тип по-
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гляду виявив її об’єктність – картина набула статусу 
об’єкта. А далі, втративши свою ексклюзивність, – 
стала об’єктом у ряді з іншими. Простір став визна-
чати мистецтво: картини, об’єкти (часто у поєднанні 
між собою) інсталювалися, посідаючи в мистецтві 
певне місце. Основним мистецьким засобом стала 
інсталяція. Коли й особливий статус простору втра-
тив силу визначати, що є мистецтвом, тоді на себе 
перебрали цю функцію самі художники. Фраза «Це 
мистецтво, бо це мистецтво» стала відповіддю на 
розгубленість у визначенні мистецтва. Але жодне 
визначення не можна вважати остаточним, будь-
яке рішення підлягає оскарженню. Те, що назва-
не мистецтвом, унаслідок наступної дії з легкістю 
може втратити свій статус5. Тому зараз мистецт-
во – це не стільки індивідуальна продукція, скільки 
маніфеста ція індивідуального рішення. Практика 
«редімейду» призвела дотого, що важливим став 
вибір, а не виготовлення. Мистецький об’єкт пере-
став бути самоціллю. Мистецтво зараз не показує, 
а допомагає «бачити» (у широкому розумінні цього 
слова). 

Референції до власної території та діяльності 
стали обов’язковими елементами роботи художни-
ка з вищезгаданих 1960-х років. Митці почали ди-
витися не лише на світ зовнішній, але й на себе. 
Тоді глядач опиняється у самій структурі твору. 
Як на мене, це революційний поворот у сфері ми-
стецтва. Як в епічному театрі Брехта, художник-ак-
тор дивиться на свою дію-гру. Це – вміння бачити 

5 Художники свідомі цього і також використовують 
у своїх практиках. Наприклад, у роботі «Музей Орлів» 
М. Бродарса кожен експонат мав супровідний напис «це 
не мистецтво».
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себе розділеного на того, хто створює, та того, хто 
сприймає, – на художника та глядача.

Така практика пов’язана з суб’єктно-об’єктними 
стосунками, які завжди є владними. Художник, який 
називає щось мистецтвом, здійснює акт влади. Він 
виходить із суб’єктивної позиції, але, як тільки об’єкт 
створено, – суб’єктивне втрачається. «...Под су-
бъективным мы можем разуметь такие явления, ко-
торые восприняты субъектом, восприятие которого 
еще не усвоилось рядом с ним другим субъектом, 
и если допустить существование субъективного по-
знания, то оно прежде всего может существовать 
только тогда, когда субъект не высказал своей точ-
ки зрения на явление; если же субъект решил вы-
сказать свое восприятие от явления другому, то 
уже его субъективное познание становится объек-
том для другого и с этого момента становится по-
знаваемым …» [2, 130]. З цього стає зрозумілим, 
що пізнання пов’язано не лише з виокремленням 
об’єкту, але й з множинністю позицій тих, хто його 
сприймає. Отже, шанс пізнати можливий тільки ра-
зом з кимось або, як мінімум, із собою, розділеним 
на того, хто створює, діє, і того, хто дивиться. 

Як тільки художник суб’єктивно, репресивно, 
маніпулятивно, керуючись однією точкою зору, роз-
міщує предмети чи дає назви в площині публічного, – 
вони вмить набувають статусу об’єктів, а отже – під- 
даються осмисленню; водночас відбувається роз-
двоєння «я» художника: з’являється його другий 
компонент, тобто глядач. У просторі мистецтва 
кожен із нас є об’єктом і суб’єктом одночасно, не-
залежно від того, хто глядачі ми, чи художники. 
Жестом художника може бути виділений той чи 
інший шматок реальності, встановлені кордони 
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тощо. Незалежно від того, чи глядач уже є частиною 
цієї реальності, чи, можливо, тільки починаєш її для 
себе відкривати, – ти вже і глядач, і свідок водночас.

У ситуації, яку створив художник, глядач має 
можливість отримати досвід. Як у театрі6: «Театр – 
это опыт, оставляющий вещи позади, опыт станов-
ления сознания невещественным» [3]. А об’єкти – 
різні елементи, у спеціально створеній штучній та 
тимчасовій констеляції, – набувають форми функ-
ціонального набору, бо формальні якості підкрес-
лено штучного стають видимими. Водночас, така 
форма є відкритою, бо не привласнена ніким одним. 
Це формації, в яких може щось відбутися, в яких за-
кладений потенціал можливості, випадку, відкриття, 
а головне – мислення. 

Ситуаціоністи зауважили, що мистецтво 
перетворює все, навіть стосунки, на товар. Воно 
продукує образи-товари, а «світ чуттєвий опиня-
ється заміщеним наявною над ним вибіркою обра-
зів». І ми маємо об’єктивоване бачення світу [4]. 
Об’єктивоване – це таке, що має назву, номіноване, 
що визнано існує, і пов’язане з економією розумових 
сил (об’єктивно існує – це дає відповіді раніше, ніж 
були поставлені питання), тоді як ми зараз говоримо 
про об’єктне, яке навпаки, виступає проти економії, 
бо вимагає часу, уваги, роздумів. Матеріальність, 
об’єктність мистецтва має здатність гальмування, 
уповільнення часу, бо матеріальне має вагу. Часова 
затримка (іноді навіть зупинка) також допомага-
ють побачити, замість пізнати. «Целью искусства 

6 Кеті Чухров говорить про Театр, опонуючи Сучас-
ному мистецтву. Я ж стверджую спільність такого Театру, 
про який говорить К. Чухров, і типу практики Сучасного 
мистецтва, яку окреслюю далі у цьому тексті.
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является дать ощущение вещи, как видение, а не 
как узнавание; приемом искусства является прием 
остранения вещей и прием затрудненной формы, 
увеличивающий трудность и долготу восприятия, 
так как воспринимательный процесс в искусстве 
самоцелен и должен быть продлен; искусство есть 
способ пережить деланье вещи, а сделанное в ис-
кусстве не важно» [5].

Об’єкти мають форму, вони співвідносяться 
один з одним, вони утворюють мережу. Вони ут-
ворюють багато різних мереж, диспозитивів. А 
об’єкти, вилучені художником з їх звичного місце-
знаходження та контексту, стають відкритими до 
нових обставин. Об’єкт не може належати комусь 
одному і з цього сталого місця диктувати свої зако-
ни. Він, як щось окреме від суб’єкту, є віддаленим. 
Саме дистанція підкреслює статус об’єкту як такого, 
який існує окремо, і цим уможливлює «остранение». 
Якщо в економічній системі – системі розділення – 
трудящий, виробник, автор відчужується від свого 
продукту, бо він не володіє засобами виробницт-
ва, то у системі мистецтва художник підкреслено 
використовує відчуження. При тому, що це можливо 
тільки завдяки поверненню собі засобів виробницт-
ва та роблячи їх видимими для зовнішнього погля-
ду. Саме це дозволяє глядачеві отримати досвід від 
перебування з твором.

Художник переозначує об’єктивні речі чи події, 
виводить їх із контексту, він самочинно поєднує 
«названі» об’єкти у той чи інший тимчасовий зв’я-
зок. Але чи існує автономне, не корумповане місце 
для такого мистецького жесту? Здається, автономія 
може характеризуватися втратою місця. І з цієї 
(не)позиції місце можна позичати на певний час. 
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Зараз будь-який простір може стати на час просто-
ром мистецтва. Таке виділення простору – процес 
віртуальний, що існує за певних умов та такий, що 
зникає зі зникненням цих умов.

Художник – це той, хто формує простір або, ви-
ходячи зі своєї суб’єктивності, визначає і виявляє 
владу над матеріалом, створює конструкції, об’єк-
ти, ініціює подію або формує ситуацію, – не важ-
ливо. Але кожного разу він визначає кордон і 
окреслює його – саме так, щоб цей кордон прочи-
тувався. Він пред’являє показ не заради нього са-
мого – це методологічний прийом, який виявляє 
сконструйованість. Саме такі, штучно створені, об-
ставини надають можливість відступу та запобігають 
влипанню, тобто повній, некритичній ідентифікації 
зі шматком реальності, що унеможливлює сприй-
няття. Оголення прийому дає можливість «остра-
нения» [5], звільнення від автоматизму сприйняття, 
від постійного влипання. 

Сучасне мистецтво вже не є суто образотвор-
чим, воно не поділяється на види і жанри, воно не 
вважає своїм основним завданням відображати 
реальність і створювати образи. Для мистецької ро-
боти, яку ми намагаємося окреслити, теорія театру 
є вкрай важливою. Об’єкти, які окреслює художник, 
можна співвіднести із сценографією. Крім того, те-
атр має множинність точок зору та уявні кордо-
ни. Таке мистецтво нічого не репрезентує. Під час 
його сприйняття виникає питання «як це працює?», 
замість «що це означає?». Тому знання, яке несе 
це мистецтво іншого типу, не таке, що передається 
від однієї людини до іншої в уже сформованому 
вигляді. Йдеться про схоплювання всього комплек-
су елементів з його багатозначністю і,  водночас, 
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узгодженістю, про виявлення логіки зв’язку об’єктів, 
про відчуття загальної форми і нарешті – про ос-
мислення своєї участі в ній.
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Summary. Beginning in the 20th century, the stable distinc-
tions between disciplines established by academic art discourse, 
between various genres, between the museum and exhibition 
space as opposed to public space have been subjected to question-
ing and attempts to overcome or eliminate them. 

In contrast to the public space of everyday life, where art often 
had a memorial, decorative, propagandistic or playful character, 
exhibition spaces were considered neutral, allowing for the percep-
tion of art from an exclusively aesthetic point of view. Duchamp’s 
gesture consciously used this notion that an object’s sense and 
status changes when it is moved from one space to another. Artistic 
approaches such as installation and intervention began to expose 
the specificity of particular sites, including exhibition spaces, 
emphasizing context and revealing existing presumptions. 

New artistic practices challenged not only the status of fixed 
boundaries in art but also the differentiation of art from life. Perfor-
mative, collaborative, participatory practices endeavor to remove 
the final boundaries – between viewer and artist, between produc-
tion and representation. In general, such distinctions have lost 
relevance not only in the art sphere – for example, we can observe 
the blurred boundaries between private and public.

If we consider “boundaries” as an artificial formation that 
regulates the art sphere, then how can we determine where art 
begins and where where it ends? What are its limits? Neither evalu-
ation according to genre nor the correlation of work to site provide 
adequate criteria for defining art. If it’s no longer possible to identify 
art through media or by its space of appearance, then the declara-
tion “it is art because it is art” becomes the answer. But that same 
performative gesture also makes it easy to deprive an object of the 
status of art.

We assert that the art object does not have a goal in itself, art 
does not show and tell but can be seen as an instrument that 
creates conditions for perceiving. Then it is not really important 
whether the object or situation called “art” will remain art forever or 
occupy this position temporarily. The role of the artist in this case is 
to construct a temporary, artificially established situation, where 
both artist and viewer may have an experience within new circum-
stances, where they may test different ways of being and perceiv-
ing.

The viewer has become a crucial part of the very  structure  of
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artwork. It requires the ability to be two simultaneously – the artist 
and the viewer (one who acts and one who sees), subject and 
object. In this binary position a dialogue – which requires two – can 
happen. On the territory of art everyone can have the chance to be 
object and subject in parallel. 

Produced by one – the artist – this constellation of diverse 
objects, spaces, contexts etc. is also an open form, filled with differ-
ent attitudes, bodies, feelings. Ultimately, one cannot appropriate it 
or privatize this knowledge and experience. Thus it becomes the 
potential formation where something can happen – chance 
occurences, thought, discovery. Objects in this kind of artwork do 
not describe or help to understand something and therefore econo-
mize time; they are not compact forms and images. Within or in 
contact with an artwork, time can be perceived differently, it is 
slower.

The artist detaches an object from its usual function, purpose, 
designation and space of existence. By losing its affiliation, the 
object opens to new circumstances. Art gives us distance, produc-
ing an effect of estrangement. But does an autonomous, not 
corrupted, place for such an artistic gesture exist? It seems that 
autonomy can be characterized by the loss of place. Only from this 
(non)position could space be borrowed for a while. This process of 
delineation, of putting a border in place, is virtual. Precisely these 
artificially constructed circumstances, constructed boundaries, and 
the exposure of an artistic mode of action provide a chance for 
retreat, estrangement, freeing one from the automatism of percep-
tion and preventing the adhesion (noncritical identification) that 
makes sensation impossible. 

Keywords: Contemporary art, borders, the autonomy of art, 
space of existence of art, object-subject relations, the viewer.
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 Левченко Олена

«художнЯ наука  
пРо людину»

Корнієнко Н. Нетрадиційне театро(мистецтво)знавство: пост-
некласичний ландшафт. Від Фауста до Протея. Монографія / 
Н. Корнієнко. – К.: Альтерпрес, 2013. – 264 с.

Сьогодні світ відкривається людині своєю склад-
ністю. Це свідчить про те, що ми готові відчути і 
відчуваємо його багатомірність і багатовимірність. 
Однак складність і багатоманітність світу, постійне 
збільшення інформації, концепцій, дисциплін, есте-
тичних теорій, хоч як це парадоксально, викликає 
доцентровий рух до пошуків єдиного сенсу цих 
дисциплін і теорій. Такий рух супроводжується тен-
денцією до уніфікації наукової мови, тобто до збли-
ження точних і гуманітарних наук, – завдання, яке 
таїть очевидні ризики для науковця.

Час відкриття, переходу вимагає одинаків-стал-
керів, які свідомо працюють в зоні невидимих ри-
зиків, більше того, яких вабить ця зона, адже їхня 
робота живиться вибуховими енергіями відкриттів, 
оман, осяянь.

У випадку чергової книги Н. Корнієнко ми маємо 
явище саме цього наукового процесу. Авторка за-
являє про відкриття нового напряму, який називає 
синергетикою художньої культури, чим одразу сві-
домо наражається на ризик.

Річ у тім, що синергетика як напрям, що виник 
у природничих науках, зокрема, хімії, фізиці, досі 
залишається «власністю» вчених-природничників, 
не зважаючи на широкі перспективи міждисциплі-
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нарності, про які вони ж самі й заявляють. Особливо 
активно проти застосування ідей і термінології си-
нергетики в гуманітарних науках виступають росій-
ські вчені, вбачаючи у цьому небезпеку «для вже 
апробованих підходів і теорій» та «переривання  
природного розвитку пізнання і науки» (Пасаж з 
«Бюллетеня №1 альманаха «В защиту науки» Ко-
миссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований. – М: Наука, 2006»).

З одного боку, тривога російських синергетиків 
небезпідставна і є реакцією на численні роботи 
зваблених модною термінологією епігонів, для яких 
«науковою» метою і досягненням є сам факт ви-
користання цієї термінології. З іншого боку, як не 
раз доводилося переконуватися авторові рецензії, 
ми маємо справу зі своєрідною гординею касти 
природничників, які по-перше, і теж не без підстав, 
переконані, що вчені-гуманітарії просто не здатні 
оволодіти рядом наукових понять, аби використову-
вати їх з необхідною коректністю; по-друге, не мають 
жодного сумніву, що вони самі, натомість, розуміють 
і термінологію і проблеми гуманітаристики якщо не 
краще, то в усякому разі не гірше за гуманітаріїв. 
А виходячи зі своєї компетенції, вважають, що 
сьогоднішня гуманітаристика у будь-якому випадку 
може чудово обійтися «апробованими підходами і 
теоріями», аби не переривати «природний розвиток 
пізнання і науки». Однак, якщо такий розвиток існує, 
то він, за їхньою ж теорією, має перериватися – 
на біфуркаційні процеси, стрибки, вибухи, – хоча 
б тому, що, як і будь-який суспільний процес, має 
нелінійний характер. 

У цьому контексті природно зауважуємо три-
вожну, але вже очевидну тенденцію: «традиційна» 
синергетика переживає вичерпання свого креатив-
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ного наукового потенціалу і не в останню чергу це 
стається саме внаслідок штучного обмеження поля 
досліджень. На відміну від російських, українські 
синергетики завжди підтримували колег, які пра-
цюють на гуманітарних територіях, обережно, але 
принципово плекаючи рівноправний діалог науко-
вих компетенцій. Відтак, книга Н. Корнієнко зазнала 
прискіпливого наукового рецензування ще на стадії 
рукопису, що і знайшло відображення у главі «Нова 
художня парадигма часу». Глава цікава тим, що в 
ній авторка створює своєрідний самоопис процесу 
народження наукових ідей, звертаючи увагу на кре-
ативну роль помилкових рішень.

Процес відбувався наступним чином: аналізуючи 
виклики сучасного осмислення теми часу в театрі, 
Н. Корнієнко зауважила, що дослідникам варто 
інтенсифікувати пошуки на межових територіях, 
зокрема, на території фізики, і продемонструвала  
власний пошук, спираючись на «парадокс обо-
ротності» часу Больцмана. Мовляв, у виставах  
Някрьошюса і Жолдака, Люпи і Карбаускіса, Касте-
луччі й Жанті, Касторфа і Марталера існують 
«здогадки-відкриття про оборотність часу і про його 
нелінійні закони, про які просто ще не здогадувала-
ся класична культура».

Це положення зазнало справедливої критики 
з боку провідного синергетика України, фізика «за  
походженням» І. Добронравової, мовляв, синер-
гетика, яка має справу з нелінійними процесами, 
працює принципово з необоротною стрілою часу, 
відтак застосовувати «парадокс оборотності» 
Больцмана у її контексті некоректно.

Погоджуючись із зауваженням І. Добронравової, 
Н. Корнієнко, тим не менше, вважає, що на гумані-
тарній території, топологія якої має відмінні від фі- 
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зичної виміри і контексти, художня практика «вільно 
грає як з оборотністю часу, так і з його необорот-
ністю». Відтак «не такою вже анархістсько-ради-
кальною є гіпотеза припущення про вплив на фізику 
досвіду художніх енергій». Тож глава із «помилкою» 
та доданим до неї описом залишається в книзі, 
адже «енергія помилки» – в майбутньому може вия-
витися креативнішою, ніж сьогочасна істина.

Однак виникає запитання: чому авторка обмежує 
себе умовами і законами наукового напряму, який 
вже виглядає затісним для її наукових побудов?

Одразу кажемо, що і причини, з яких вона звер-
нулася саме до синергетики, вагомі. Синергетика 
працює з нелінійними процесами, де ламаються 
звичні причинно-наслідкові зв’язки, де майбутнє 
може впливати на минуле, а розум людини – на 
природні і суспільні процеси, де, фактично, на пер-
ший план виходить здатність людини до моделю-
вання. Що, як не прискіпливе дослідження сутнісної 
глибинної природи театру, може надати цим пошу-
кам несподіваного креативного ресурсу?

Завжди виникає питання специфічного інстру-
ментарію такого дослідження. У випадку Неллі 
Корнієнко – це завжди потужна художня інтуїція-
співтворчість, яка отримує додаткове опертя у до-
сягненнях природничих наук. Ось, наприклад, про 
«Вишневий сад» Някрьошюса: «…жест, лінія, ритм, 
викрадені все у того ж класичного часу, – вбудову-
ються тепер у принципово інший «стан» – в метачас, 
в його пост(не)класичне вимірювання. Де немає 
лінійних, причинно-наслідкових зв’язків – тому такі 
крихкі й непередбачувані стосунки, а наслідок може 
цілком упереджувати причину, майбутнє ставати ми-
нулим, а невидиме – видимим унаслідок відкритих 
театром законів синергії…». 
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Однак, існує і більш вагома причина того, чому 
Н. Корнієнко обирає розробку саме такого напряму 
досліджень: основні положення і висновки синер-
гетики збіглися з ідеями, які виникали у дослідниці 
впродовж багаторічних наукових пошуків не лише в 
царині суто театрознавчій, але і у галузі соціології 
та футурології мистецтва. У цьому можна переко-
натися, читаючи роботи Н. Корнієнко, які датуються 
ще 70-тими роками минулого століття.

Дослідниця завжди працює в зоні ризику, ма-
ючи наукову інтуїцію, спрямовану на передчуття 
майбутніх художніх і суспільних процесів, на діа-
гностування ростових точок культури, на розуміння 
імовірнісності світу, а відтак, є синергетиком за 
своєю творчою і науковою природою. Іншими сло-
вами, вона стоїть на наукових позиціях, які дозво-
лять досліджувати театр і художню культуру як не-
лінійні, відкриті самоорганізуючі системи з високими 
ступенями свободи.

Будь-який новий напрям дослідження вимагає 
власних методологій. Тож закономірно, що у своїй 
черговій книзі Н. Корнієнко ставить проблему вче-
ного нового типу та «нового поняття наукової ко-
ректності щодо проблем методологічного спектру». 
А у низці глав своєї книги таких як «Театральний 
лідер як інноваційний суб’єкт у постнекласичному 
просторі культури. Вчений-поет», «Інша Матриця. 
Нова роль емоцій», «Нанотехнології» театру, або 
Маленькі етико-естетичні революції», «Про худож-
ню теорію відносності, або Про упереджувальний 
хід художньої культури», «Актуальне мистецтво у 
постнекласичному ландшафті», «Трансперсональні 
можливості як нова база акторської комунікації. 
Ознаки нової дійсності» та ін. Н. Корнієнко, фактич-
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но, і пропонує зразки проективного мислення, які 
вибудовуються у початки такої методології. 

Вочевидь, в основі такої методології лежить 
творча воля, що шукає сенс, навколо якого, і ви-
никає – проектується – предмет дослідження. Важ-
ко сперечатися з думкою, що сьогодні на перше 
місце виходить не знання, а мислення. А мислен-
ня, як відмічає теоретик проективного мислення 
М. Епштейн, на відміну від знання, не відображає 
особливості існуючого світу, а творить ті ідеї, кон-
цепти, поняття, які створюють світ майбутнього. 

Тобто, йдеться про можливості проектування 
майбутнього, про вибір такої актуальної реальності, 
яка є нашим шляхом до того майбутнього, яке ми 
плануємо. Н. Корнієнко проектує світ майбутньої 
науки про театр і обирає ту наукову реальність, яка 
на її погляд найточніше відповідає цьому шляху.

Книга Н. Корнієнко, як і попередні її роботи – 
це не катехізис нового театру, а пропозиція до чи-
тача разом творити нову науку про театр, відтак 
у кожній главі ми знаходимо численні гіпотези 
(нанотехнології в художній культурі, театр у кон-
тексті квантового світу, парсичні енергії театру, 
постнекласичний ресурс театру екзистенційного, 
метафізичного та психологічного, тощо), кожна з 
яких може розгорнутися у окрему наукову роботу . 
Ми занурюємося у потужні згустки художніх матерій 
самого дослідження, що є не лише винятковою 
своєрідністю, блискучою окрасою кожної книги 
Н. Корнієнко, а і сутнісним елементом її науково-
го стилю і навіть більше – методології. Авторка 
підхоплює, довершує і проговорює те, що в опису-
ваних нею виставах існувало як легкий подих, не-
завершений звук, навіть невтілений намір. Вона 
оприявнює невидимі художні матерії, синергійно за-
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вершуючи той довгий процес від задуму до втілення 
і глядацького сприйняття, яким є театральний твір.

«Театр – це художня наука про людину і люд-
ство», – виносить у епіграф книги власні розду-
ми Н. Корнієнко. Сьогодні ця наука для неї лежить 
ближче до синергетики. Завтра?.. Можливо, справ-
дяться очікування дослідниці й театру не потрібно 
буде шукати опертя в суто природничих науках – 
він сам з’явить зразок «художньої науки», до якої 
будуть прагнути приєднатися науки інші. 

Сьогодні, власне кажучи, авторка демонструє, 
як театром може стати книга, і не просто книга , а 
фундаментальне наукове дослідження, яке, орга-
нічно залучаючи художній інструментарій, так само, 
як театр, моделює, прогнозує, діагностує, провокує, 
зриває маски, ризикує, об’єднує, мріє… 



191

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 
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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. 
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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 
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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.



249

 
 
 

ВІльна зона



250

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 



261

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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