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Борис Романицький – одна із найвідоміших пос-
татей в історії українського театру першої пол. ХХ ст., 
отже, і здавалося б, одна із найдокладніше вивчених. 
Так, докладні відомості про творчу діяльність митця, 
зокрема аналіз акторських робіт та режисерських 
постав можемо знайти на сторінках книжок, присвя-
чених заньківчанам. Передовсім варто назвати моно-
графію Б. Кордіані, Л. Мельничук-Лучко “Львівський 
державний Ордена Трудового Червоного Прапора 
український драматичний театр імені М. Заньковець-
кої” [1]. Оскільки ця праця концептуально укладена 
за репертуарним принципом, то тут можемо знайти 
інформацію про акторський та режисерський доро-
бок Бориса Романицького в контексті історії всього 
театру загалом. Дослідження вийшло друком 1965 р., 
тож інформація проаналізована лише до середини 
60-х рр. 

Крім того, про Бориса Васильовича Романицького 
вийшла окрема спеціяльна монографія у серії “Майс-
три сцени та екрана”, автором якої є Б. Завадка [2]. 
Автор не лише дослідив біографію видатного митця, 
а й розглянув концепцію основних акторських образів 
та режисерські постави Б. Романицького. В окремих 
додатках подав перелік основних його акторських 
та режисерських робіт. Зауважимо, що цінність цієї 
праці також і в тому, що до остаточного редагування 
книжки долучився сам Борис Романицький. Автор 
дослідження неодноразово наводить спогади митця, 
які отримав спеціяльно з приводу того чи іншого пи-
тання. Певним хронологічним етапом у дослідженнях 
про Бориса Романицького і Театр імени Марії Зань-
ковецької вважаємо монографію О. Кулика “Львів-
ський театр імені М. К. Заньковецької” [3], де може-

мо проаналізувати відомості про Бориса Романиць-
кого в контексті діяльности заньківчан аж до кінця 
80-х рр. Таким чином, перелічені вище публікації  
є своєрідними (і найважливішими) “маяками” для 
дослідників історії Театру імени Марії Заньковецької 
і постати Бориса Романицького зокрема. Правда, не 
будемо забувати: ц тексти належать часам тоталіта-
ризму.

 Звичайно, крім названих праць було багато ок-
ремих цікавих публікацій у тогочасній пресі. Однак, 

ÒеаÒÐ ²Ìени ÌаÐ²ї ÇанькÎвецькÎї:  
ÑÒÎÐ²нкаÌи д²ßльнÎÑÒи (1927–1930)

Борис Романицький
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сито радянської цензури є тим спільним знаменни-
ком, який об’єднує їх усі. Згодом, уже в часи Незалеж-
ности, з’явилося багато буклетів, альбомів з історії 
театру.

Окрім того, до 100-річного ювілею колективу 
вийшов друком перший том дослідження з історії 
Театру імени Марії Заньковецької (1-ша пол. ХХ ст., 
авторства Г. Веселовської та Р. Лаврентія) [4]. Те-
атрознавці охарактеризували діяльність заньківчан 
за географічним принципом (київський, мандрів-
ний, запорізький, евакуаційний періоди). Відтак 
сама постать Бориса Романицького, незважаючи 
на чисельність посилань, цитування текстів безпо-
середньо самого майстра та інших заньківчан цьо-
го часу, рецензії, діяльність колективу наприкінці 
20-х – поч. 30-х рр. не стала об’єктом уваги дослідни-
ків. Згортання процесів авангардних пошуків у теат-
ральній естетиці, відхід О. Загарова від керівництва 
колективом висвітлено у згадуваному дослідженні 
доволі докладно. Проте завжди залишається нове 
місце для пошуків, знахідок, уточнень.

Тож ми, спираючись на маловідомі матеріяли того-
часної періодики, а також документи із збірки Цент-
рального державного архіву вищих органів влади 

та управління України, спробуємо розширити наші 
відомості про початок діяльности Бориса Романиць-
кого як керманича заньківчан, проаналізуємо особли-
вості репертуарної політики театру на початку доби 
сталінізації, уточнимо маршрут виступів колективу 
напередодні стаціонування у Запоріжжі.

Отож, з відходом О. Загарова, Театр імени Марії 
Заньковецької очолив Борис Романицький. Спробує-
мо пунктирно охарактеризувати на підставі тогочас-
них публікацій у пресі культурну політику Робмису 
щодо українських драматичних театрів; сподіваємо-
ся, це дасть можливість глибше зрозуміти складну 
ситуацію, в якій опинилися заньківчани 1927 р. 

Культурну політику Робмису щодо українських 
театрів цього часу дуже яскраво ілюструє маловідома 
сьогодні дослідникам, однак прикметна редакційна 
стаття (без зазначення авторства – О. П.), у якій ав-
тор переконує, що в кожному великому робітничому 
районі треба утворити і підтримувати професійний 
театр. Окрім того, за словами автора, у культурній 
політиці загалом необхідні певні корективи: доцільно 
акцентувати саме на кваліфікованих мистецьких си-
лах, а не самодіяльності [5, с.1]. Тобто автор пропонує 
стратегію подальшого розгортання політики україні-

Колектив Державного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, 1927 р.
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зації засобами мистецтва у новостворених великих 
індустріальних районах, де процвітала “театральна 
халтура”.

 На противагу цій думці, висловленій в автори-
тетному харківському часописі, чиновник від ідеоло-
гії, один із тогочасних керівників Робмису – Роберт 
Пельше – у своїй публікації зазначив, що тогочасне 
театральне мистецтво в Україні – одна із найактив-
ніших форм, яку варто всіляко підтримувати [6, с.1] 
Автор допису зауважив, що найвагомішої допомоги 
з боку влади дочекалися колективи на чолі із Лесем 
Курбасом та Марком Терещенком як найпопулярніші 
серед мас. Крім того, Р. Пельше зауважив, що на Ук-
раїні діють 580 театральних драматичних колективів 
[7, с.1].

На думку чиновника, українські драматичні те-
атри здебільшого дуже кволо впроваджують новий 
соцреволюційний репертуар, пролетарські форми 
і стиль у театральній естетиці. Тому, мовляв, владі 
варто поміркувати над новими засобами боротьби 
із контрреволюцією у театральному мистецтві на 
Україні [8, с.1.] Отже, як простежуємо із цих публі-
кацій, навіть серед тогочасної владної верхівки не 
існувало єдиного погляду на провадження культурної 
політики.

Очевидно, що другий варіянт, – тоталітарна ра-
дянізація та постійний контроль української сцени 
почали відчутно набирати обертів. І саме на прикладі 
втрати заньківчанми стаціонарного осідку у Кате-
ринославі можемо це чітко простежити. До того ж, 
фінансовий дефіцит, а також постійні інтриги міс-
цевої влади, яка свідомо надавала значні фінансові 
субсидії таким непрофесійним колективам, відверто 
халтурним трупам як “Шахтерка Донбасса”, ставили 
місцевий стаціонарний професійний колектив (тобто 
заньківчан – О. П.) у безвихідне становище. А такі 
авторитетні діячі, як Іван Ткачук і Максим Лебедь, 
станом на 1927 р. вже переїхали працювати до Хар-
кова і зарадити у цій ситуації не могли. 

Ситуація складалася доволі напружена, і розв’язка 
не забарилася. Так, під час чергових гастролей зань-
ківчан у Запоріжжі (місто, як відомо, належало до 
Катеринославської губернії – О. П.) їхнє приміщення, 
разом із театральним майном, було незаконно пере-
дане міською владою іншому колективу. Театр імени 
Марії Заньковецької опинився на вулиці без жодних 
засобів до існування. Разючим контрастом до цієї си-
туації є лист Олександра Корольчука ще від 23 грудня 
1924 р., де тогочасний керівник розповідає про поліп-
шення умов праці заньківчан на Катеринославщині: 
“В кінці-кінців нам пощастило, нас “удержавили”. 
Це Вам не фунт ізюму <…> – а державний театр. 
<…> В Катеринославі думаємо задержаться <…> 
З 1 мая (тобто 1925 р. – О. П.) держава передає нам 

катеринославський театр на 3-5 літ як постійну базу. 
(підкреслення – наше. – О. П).” [9, арк.1-2].

 Згодом, як довідуємося зі статті В. Яременка “Де-
сять років праці”, заньківчанський колектив, втра-
тивши стаціонарний осідок у Катеринославі (тепер 
м. Дніпро – О. П.), свій сезон закінчив у Миколаєві, 
Крюкові та Кременчуці в доволі екстремальному ре-
жимі [10, с.31].

Проте, матеріяли тогочасної харківської преси, 
зокрема журналу “Нове мистецтво”, допомогли нам 
бодай частково уточнити відомості про перебування 
заньківчан на Катеринославщині як трупи стаціонар-
ного театру, маршрут вимушених гастролей, репер-
туарну афішу колективу, умови праці та ін. 

Так, автор, що підписався криптонімом “П. Б.” на 
сторінках харківського журналу “Нове мистецтво”, 
зауважив, що заньківчани закінчили зимовий сезон у 
Катеринославі 21 лютого, відтак 23 лютого розпочи-
нають виступи у Запоріжжі, де пробудуть упродовж 
місяця (тобто березня – О. П.), а наступним пунктом 
гастрольних виступів буде Кременчук, де театр пра-
цюватиме до 1 травня [11, с.7.]. 

Окрім того, від’їзд заньківчан 1927 р. із Кате-
ринослава на так зване “культурне обслуговування 
Катеринославської округи”, а також наміри колек-
тиву повернутись на зиму знову у це ж місто фіксує 
і М. Каргальский [12]. Також митець зазначив, що 
в осідку заньківчан, на час відсутности колективу, 
працював театр для дітей; основну увагу автор зосе-
редили на проблемі студійного виховання акторів у 
Держдрамі ім. Заньковецької [13, с.6]. Тобто, із цієї 
публікації яскраво видно, що у свідомості глядачів (та 
навіть представників мистецького середовища) – Ка-
теринослав, а також приміщення театру імени Луна-
чарського – домівка Державного драматичного театру 
імени Марії Заньковецької [14, с.6.]. 

Про обов’язковість гастролей заньківчан “по окру-
гах” зазначав і рецензент журналу “Нове мистецтво”. 
Він зауважив, що колектив користується популярніс-
тю серед глядачів, які зуміли оцінити роботу театру. 
Щодо “культурного обслуговування”, то заньківчани 
здійснювали гастрольні виступи згідно з планом Го-
ловполітосвіти, і ці плани охоплювали такі округи, як: 
Дніпропетровський, Запорізький, Зінов’євський, Мико-
лаївський та Херсонський. [15, с.18]. Тобто театр зму-
шений був виступати не лише на Катеринославщині, 
його виступи охоплювали значно більшу територію. 

Місцева катеринославська влада використала 
виїзд заньківчан на гастролі як можливість назавжди 
позбутися театру. Місцевих чиновників не зупинив 
навіть той факт, що колектив був уже удержавлений, 
а приміщення згідно з договором оренди належало 
Театрові імени Марії Заньковецької, і цей договір 
ніколи й не був офіційно скасований. 
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Так чи інакше, але відбувши гастролі Катери-
нославщиною, заньківчани несподівано з’ясували, 
що вони “знову на колесах”. До того ж трупа була 
фактично ще й пограбована, адже у неї по-шахрай-
ськи відібрали театральне майно: костюми, реквізит, 
технічне приладдя, документацію, архів та ін. Цей 
факт змусив заньківчан до значних коректив у їхній 
репертуарній афіші. Очевидно, саме цим пояснюється 
той факт, що 1927 р. заньківчани поновили велику 
частку спектаклів зі свого старого репертуару. Факт 
цей у своєму дописі зафіксував відомий театрозна-
вець Петро Рулін [16, арк.8]. Адже “старі” вистави 
були, зазвичай, бюджетні і не завжди вимагали вели-
ких затрат на оформлення.

Сьогодні можемо лише уявляти, як складно було 
театрові вкотре з нуля налагоджувати роботу. Про 
цей важкий період В. Яременко лише побіжно заува-
жив, що вони з Борисом Романицьким намагалися 
“в гарячці” знайти місце для продовження роботи 
колективові [17, с.31.], про що й засвідчують матерія-
ли тогочасної періодики. Адже окремі навіть знані 

Дмитро Дударєв – Мерчик у виставі “Республіка на коле-
сах” Я. Мамонтова. Режисер – Б. Романицький, художник – 
Г. Орлов. Державний український драматичний театр 
ім. Марії Заньковецької, 1927 р.
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митці, усвідомивши скрутне становище, в якому опи-
нився театр, залишали колектив. До прикладу, трупа 
втратила одного із найцікавіших своїх художників 
(учня Анрі Матіса), який надалі не співпрацював із 
жодним іншим театральним колективом – Андрія 
Тарана [18, С.574]. Своєрідним прощальним жестом 
художника була виставка АРМУ (митець належав до 
цієї спілки), яка відкрилася в лютому 1926 р. спер-
шу в Києві, потім в Одесі та Катеринославі (тепер 
м. Дніпро. – О. П.), а згодом продовжилася в Парижі 
та Німеччині. У цій виставковій експозиції було спе-
ціяльне відділення театрального мистецтва [19, С.17]. 
Збереглася світлина з експозиції – саме тієї частини, 
що ілюструвала сценографію Андрія Тарана як здійс-
нену, так і нереалізовану (ескізи та рисунки) у Театрі 
імени Марії Заньковецької [20].

 Припускаємо, що як реакція на дії чиновників 
саме в цей час з’являється публікація відомого кри-
тика В. Хмурого на сторінках того ж таки “Нового 
мистецтва”. [21, с.8-11]. Авторитетний харківський 
критик зауважив, що переміщення театральних кад-
рів не дало бажаних наслідків: хоча один колектив 
воно справді-таки зміцнило (Одеську держдраму), та 
інший, навпаки, ослабило. При цьому В. Хмурий не 
назвав той “ослаблений” колектив, який постраждав 
внаслідок допущених “помилок” [22, с.8-11]. Відтак, 
географічне переміщення театрів, зміна стаціонар-
ного осідку – на думку В. Хмурого – зовсім невдала 
затія, що себе цілковито не виправдала, і це владі тре-
ба визнати, щоб не повторювати подібних помилок у 
майбутньому [23, с.8-11]. 

Із повідомлень театральної хроніки в тогочасній 
пресі довідуємося, що вже 8 жовтня 1927 р. Театр іме-
ни Марії Заньковецької розпочав свій зимовий сезон 
(1927/1928) у Полтаві [24, с.15]. Відкрили цей сезон 
заньківчани виставою “Підземна Галичина” М. Ірча-

на [25, с.15]. Виступи відбувалися у приміщенні Те-
атру ім. Миколи Гоголя, зрештою, там само колектив 
презентував свої вистави ще 1924 р.

Упродовж серпня-вересня 1927 р., тобто після 
того, як колектив був позбавлений стаціонару у Ка-
теринославі, напередодні приїзду до Полтави, Театр 
імени Заньковецької виступав у Кривому Розі. Ві-
домості про умови мандрів знаходимо на сторінках 
львівської преси у спогаді В. Яременка, вже через 
півстоліття після описуваних подій, коли театр знову 
завітав до цього краю: “Колись  ми пішки сходили все 
Криворіжжя, – згадує народний артист СРСР В. Яре-
менко – З клуночком реквізиту під пахвою приємно 
було погідного літнього вечора пройтися 7-10 кіло-
метрів, перепочити під вербою в балці. Тепер і балок 
тих не знайдеш, тепер, трамваєм, з кінця в кінець 
їдеш десятки кілометрів…” [25, с.4] Принагідно за-
уважимо, що того ж таки 1927 р. до Театру імени 
Марії Заньковецької вступили ще два артисти, митці 
знакові для всієї подальшої історії колективу. Йдеть-
ся про артистів Дмитра Дударєва [26, с.4] та Костя 
Губенка [27, с.4].

Саме 1927 р. заньківчани мали відзначати свій 
перший ювілей – п’ятиріччя творчої діяльности (зви-
чайно, згідно з радянським “літочисленням”), бо ж 
насправді це вже завершувалось перше десятиріччя. 
Так чи інакше, але влада не могла проігнорувати цієї 
події з огляду на те, що заньківчани були удержав-
леним театром, незважаючи на позбавлення стаціо-
нарної бази.

 Відтак був створений оргкомітет, який мав зай-
матися проведенням цієї урочистости. На підставі 
віднайденої фондової збірки документів Централь-
ного державного архіву вищих органів влади і управ-
ління України, присвяченої Театрові імени Марії 
Заньковецької, передовсім, складеної та затвердже-

Керівництво Державного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької, 1927 р. 
В центрі – директор театру В. Фальський, ліворуч від нього – мистецький керівник театру Б. Романицький.
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ної програми заходів з нагоди святкування ювілею, 
вперше можемо назвати склад цього оргкомітету: 
“Очільником його, звичайно, було названо голову 
тогочасного НКО – Ф. Христового, його заступни-
ком тогочасного директора театру В. Фальського, а 
безпосередньо склад самої комісії по влаштуванню 
святкового ювілею був такий: Г. Юра, Л. Курбас, 
О. Вишня, Я. Мамонтов, І. Дніпровський, М. Ірчан, 
Д. Ровинський і головний режисер колективу ім. За-
ньковецької Б. Романицький та один представник 
від артистів театру” (на жаль, імени в документі не 
вказано. – О. П.) [28, арк.111.]. Прикметно, що у ци-
тованому вище документі хронологічно вперше в 
історії театру зафіксовано, що Борис Романицький є 
головним режисером, керманичем Театру імени Марії 
Заньковецької. 

Окрім цього, саме у Полтаві в жовтні 1927 р. вий-
шов перший присвячений театрові буклет, на сім-
надцяти сторінках, де також вперше було офіційно 
названо (за абетковим принципом) імена артистів, що 
натоді складали трупу, та подано діючий репертуар 
[29, арк.152-156]. 

Буклет досить щедро проілюстрований світли-
нами із вистав діючого репертуару і тих, що вже 
відійшли в історію. Більшість із назв вказаних вистав, 
світлин та наведеної інформації пізніше ніде не вико-
ристовували, ба навіть інше – не було жодних згадок 
у наукових чи популярних виданнях, присвячених 
заньківчанам, про видання цього буклету. Лише в 
хроніці журнал “Нове мистецтво” напередодні свят-
кування ювілею заньківчан зазначав, що урочистості 
відбудуться в листопаді, а тим часом організаційна 
комісія збирає матеріяли для видань спеціяльного 
ювілейного збірника [30, с.13].

 Оскільки матеріяли до цього видання впереваж 
довідкового характеру (склад трупи, діючий репер-
туар, світлини вистав), то, на наш погляд, доречно 
жанр публікації визначити як буклет.

 З нього й довідуємося, що склад заньківчан-
ських артистів у сезоні 1927/1928 рр. був таким: 
Богданович М., Введенський В., Гроза-Лотоць-
ка Н., Грінченко С., Даценко К., Донець М., Ду-
дарєв Д., Захар’єв П., Зініна О., Золотаренко І., Золо-
таренко Є., Іванова Н., Капустянський Ф., Квітка Л., 
Кірста Т., Корольчукова Л., Любарт В., Лучко Т., Міц-
кевич Я., Новальківська К., Олесь О., Половко Н., 
Романицький Б., Руно Б., Самійленко П., Слива І., 
Супоня В., Тілік Л., Фразенко Є., Фразенко А., Федь-
кович Ф., Шмирьов І., Щоголів В., Янчук В., Яремен-
ко В. [31, арк.156]. Припускаємо, що матеріяли до 
цього видання, зокрема, відомості про склад трупи на 
момент публікації, не зовсім точні. Адже до буклету 
не ввійшло ім’я Костя Губенка, що вже перебував тоді  
в трупі заньківчан, акторка ж Олена Зініна станом ще 
на 1926 р., як довідуємося із підпису на фото у жур-
налі “Нове мистецтво”, була актрисою російського 
харківського театру “Красный факел” [32, с.6.].

Щодо репертуару, то в буклеті видрукувана репер-
туарна афіша, отже можемо вказати спектаклі зань-
ківчанського репертуару і, по можливості, зазначимо 
авторів драматичного матеріялу та режисерської ін-
терпретації: 

“Репертуарний план: “Любов Ярова” К. Треньо-
ва, “Підземна Галичина” М. Ірчана; режисер Б. Ро-
маницький; “Собака на сіні” Л. де Веги; режисер 
О. Загаров; “Фуенте Овехуна” Л. де Веги; режисер 
Д. Козачковський; “Пурга” (прем’єра в грудні) (ав-
тора драматургічного матеріялу не вдалося вста-
новити і жодних відомостей про цю постановку на 
кону колективу теж не знайдено. – О. П.); “Народний 

Є. Фразенко – Забойник у виставі “Голос надр” В. Білль-
Білоцерковського. Режисер – Б. Романицький, художник –  
М. Санников. Державний український драматичний театр 
ім. Марії Заньковецької, 1928 р.
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Малахій” М. Куліша; (режисер-пос-
тановник невідомий; відомості про 
цю виставу також відсутні. – О. П.); 
“Енеїда” І. Котляревського; режисер 
Д. Козачковський; “Республіка на 
колесах” Я. Мамонтова; режисер 
Б.  Романицький (прем’єра в грудні); 
“Яблуневий полон” І. Дніпровсько-
го; режисер Б. Романицький; “Фея 
гіркого мигдалю” І. Кочерги; режи-
сер Б. Романицький; “Рожеве па-
вутиння” Я. Мамонтова; “Отелло” 
В. Шекспіра; режисер Панас Сакса-
ганський; “Тартюф” Ж.-Б. Мольєра; 
режисер О. Корольчук; “Паливода” 
І. Карпенка-Карого; режисер Д. Ко-
зачковський; “Ревізор” М. Гоголя; 
режисер О. Корольчук; “Сава Ча-
лий” І. Карпенка-Карого; режисер 
О. Корольчук; “Розбійник Кармелюк” Л. Старицької-
Черняхівської; режисер О. Корольчук; “97” М. Кулі-
ша; режисер О. Корольчук; “Вій” Остапа Вишні за 
М. Гоголем; режисер Д. Козачковський (прем’єра го-
тується в листопаді); “Господиня заїзду” К. Гольдоні; 
режисер О. Корольчук (п’єса йшла в репертуарі під 
назвою “Мірандоліна”); “Родина щіткарів” М. Ірчана; 
режисер А. Ирій; “Седі” С. Моема та Д. Колтона; 
режисер Т. Лучко (прем’єра готується в листопаді); 
“Гайдамаки” Л. Курбаса за Т. Шевченком; режисер 
Л. Курбас; “Катерина” Т. Шевченка; режисер Д. Ко-
зачковський”[33, арк.152-156]. 

Отже, як свідчить текст згаданого видання, у ре-
пертуарній афіші колективу наявні постави як режи-
серів-вихованців заньківчан (наприклад, Андрій Ирій, 
Доміан Козачковський, Микола Богданович, Олесь 
Олесь, Григорій Лаврик, Іван Крига, Іван Богаченко, 
Юрій Іваненко), так і постави корифеїв українського 
театру, досвідчених майстрів національної сцени: Па-
наса Саксаганського, Олександра Корольчука, Леся 
Курбаса (зокрема, “Тартюф” Ж.-Б. Мольєра, “Госпо-
диня заїду” К. Гольдоні, “Гайдамаки” Т. Шевченка). 
Ці вистави стали окрасою репертуару, візитною кар-
ткою самого колективу.

Прикметно, що саме в цей час, з нагоди ювілею, 
на сторінках харківської преси з’явилась низка публі-
кацій, присвячених театрові, зокрема, розлогі висту-
пи Бориса Романицького та Максима Лебедя. 

Перший директор передовсім бажав заньківчанам 
постійно вчитися, рухатися вперед [34, арк.4]. М. Ле-
бедь слушно зауважив, що постійні виступи по “ук-
раїнських сон-городах” позначилися на якості постав, 
системності мистецького пошуку [35, арк.4]. Відзна-
чаючи перший значний ювілей, на думку М. Лебедя, 
добрим словом варто згадати режисера Олександра 

Корольчука, який був “основоположником та душею 
театру” [36, с.8-9].

Борис Романицький у своїй хронологічно першій 
публікації під назвою “Заньківчани про себе” писав: 
“Ми – театр сучасності! І прагнемо відтворити темп 
своєї епохи, добираючи той репертуар, в якому глядач 
знаходить відгомін своїх ідеалів” [37, с.10]. Згодом 
перша фраза цієї публікації Бориса Романицького 
стало гаслом всього колективу. Проте, Б. Романи-
цький тоді вперше говорив про важливі проблеми, 
які доводиться долати театрові. Він відзначив, що 
колектив мусить ставити багато різних вистав, чого 
не буває в центральних колективах. Відповідно, в го-
нитві за великим репертуаром складно покращувати 
ансамбль, художню умілість театру. Борис Романиць-
кий визначив іншу потребу для нормального розвитку 
колективу: “Ми боремося з нудотою в театрі, а для 
цього в поточнім сезоні увагу маємо звернуть на темп 
і експресію в подачі вистави” [38, с.11]. 

Розглядаючи цей період в історії заньківчан, чітко 
можемо простежити поступовий перехід від мистець-
кої мови, певною мірою пов’язаної з неоромантични-
ми тенденціями до опанування елементів естетики ек-
спресіонізму. Одним із яскравих представників цього 
естетичного напрямку в Театрі імени Марії Занько-
вецької був саме Борис Романицький. Такі етапні змі-
ни в історії української режисури, естетичну полемі-
ку, беручи до уваги й сценічну практику заньківчан 

І. Слива, І. Богаченко, Д. Дударєв у виставі “Голос надр” 
В. Білль-Білоцерковського. Режисер Б. Романицький, худож-
ник М. Санников. Державний український драматичний театр 
ім. Марії Заньковецької, 1928 р.

Îксана Пал²й
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цього часу, докладно проаналізував у своїй спеціяль-
ній статті відомий театрознавець Ю. Бобошко [39, 
с.21-31]. Проте, цей природний розвиток театральної 
естетики на національній сцені почав згортатись на 
початку 1930 р., а багато подій та явищ того часу були 
викреслені з історії українського театру.

Щодо заньківчан сезону 1927/1928 рр., то вар-
то зазначити: саме у Полтаві Борис Романицький 
отримав звання заслуженого артиста республіки; із 
матеріялів хроніки довідуємось, що свій ювілейний 
сезон театр розпочав 8 жовтня у Полтаві виставою 
“Підземна Галичина” М. Ірчана [40, с.13]; у цьому 
повідомленні зазначено, що заньківчани підписали 
угоду із Полтавською окрінспектурою наросвіти 
і пробудуть у місті аж до 1 січня 1928 р., а в січні 
розпочнуть гастролі у Сумах, де працюватимуть до 
5 березня 1928 р.; на 5 травня планувались виступи 
в Артемівську, які мали тривати впродовж місяця 
[41, С.13].

Ця інформація із харківського часопису важлива, 
звичайно, тим, що дозволяє не тільки розширити наші 
відомості щодо мандрівної хроніки заньківчан під 
керівництвом Бориса Романицького, але й уточнити 
давнішу загальновідому інформацію від Василя Яре-
менка. У своїх спогадах він пише, що заньківчани 
у квітні 1928 р. отримали спеціяльний прапор від 
шахтарів Артемівська “і там же відсвяткували свій 

перший ювілей” [42, с.72]. Однак, в академічному 
виданні “Український драматичний театр. Нариси 
історії” знаходимо інші факти, які різняться від пода-
них В. Яременком. Так, Ю. Костюк, автор нарису про 
діяльність заньківчан 1926–1934 рр., твердить, що 
свій перший ювілей театр особливо урочисто святку-
вав восени 1927 р. у Полтаві. [43, с.234] Таким чином, 
документи із фондів Центрального державного архіву 
вищих органів влади та управління України, а також 
тогочасна поточна преса засвідчують, що це не точні 
відомості, оскільки заньківчани відвідали Артемівськ 
лише 5 травня 1928 р., вже після відзначення ювілею 
і присудження Б. Романицькому звання залуженого 
артиста республіки.

Також 1928 р. вийшов збірник статей відомого 
критика Йони Шевченка, де серед численних матерія-
лів із найрізноманітнішої проблематики є параграф, 
присвячений Театрові імени Марії Заньковецької. 
Й. Шевченко зауважує, що Б. Романицький після 
смерти О. Корольчука керує художньою частиною те-
атру, відтак сталість режисури забезпечує стабільний 
розвиток колективу. Автор вважає, що “організаційно 
театр досить міцний, а це дає йому змогу доходити 
форм культурного театру” [44, с.25]. Хронологічно це 
перша театрознавча праця, де є коротенький аналіз 
становища Театру імени Марії Заньковецької під 
керівництвом Бориса Романицького.

Сцена з вистави “Диктатура” І. Микитенка. Режисер – Б. Романицький, художник – М. Санников. 
Державний український драматичний театр ім. Марії Заньковецької, 1929 р.



11

Îксана Пал²й

Завершивши свої виступи у Полтаві, заньківча-
ни прибули на весняний сезон до Сум. Тут колектив 
віддав належне пам’яті художнього керівника театру 
Олександра Корольчука у роковини його смерти. Один 
із артистів театру Володимир Щоголів подав замітку 
до харківської преси під назвою “Жалібні роковини” 
[45, с.3.]. В. Щоголів писав: “3 березня минуло рівно 
три роки, як помер відомий український артист та 
культурний діяч – Олександр Корольчук. <…> Особ-
ливо тяжким ударом була його смерть для театру ім. 
Заньковецької, що загубив неабиякого майстра-артис-
та і прекрасного організатора.” [46, с.3] Також автор 
відзначив, що О. Корольчук помер у молодому віці, 
маючи 42 роки; та саме йому, одному із фундаторів 
Театру імени Марії Заньковецької довелося винести 
на своїх плечах тягар організаційного періоду. На 
пошану пам’яти свого керманича заньківчани заклали 
фонд його імени, і на кошти цього фонду його колеги 
вирішили збудувати монумент на могилі Олександра 
Корольчука у Запоріжжі [47, с.3]. 

У хронікальних рубриках харківських часописів 
навіть пізніше, після ювілею, з’являлися ще замітки, 
в яких відзначалося, що заньківчани за свій корот-
кий шлях провели значну творчу роботу і є цілісним 
мистецьким організмом. [48, с.1]. 

Так чи інакше, вже після відзначення сумних 
роковин, завершивши свою роботу у Сумах, Театр 
імени Марії Заньковецької почав виступати з 5 трав-
ня в Артемівську та на копальнях Донбасу. Гастролі 
на Донбасі були наслідком так званої наради дирек-
торів театрів у Харкові. Як довідуємося із публікації 
М. Христового, влада не зуміла створити на теренах 
Донбасу професіональні театральні колективи. Тому 
було прийнято рішення, що всі державні театри, від-
повідно до заздалегідь складеного графіка Головполіт-
освіти, повинні будуть упродовж весняно-літніх 
сезонів 1927/1928 рр. та 1928/1929 рр. здійснювати 
тривалі гастрольні виступи з метою заповнити цю 
прогалину у сфері так званого культурного обслуго-
вування шахтарів та металургів. [49, с.11].

Тому не викликає сумнівів, що у травні Театр 
імени Марії Заньковецької, як один із таких держав-
них закладів, працював в Артемівську, виконуючи 
розпорядження НКО [50, с.1]. Отже, це не були 
гастролі, здійснювані з ініціятиви колективу. Театр 
мав працювати на Донбасі весь літній період (тобто 
до вересня 1928 р. – О. П.) [51, с.1]. Однак уже за 
місяць, у тій же рубриці “Хроніка”, знаходимо ціл-
ком протилежну інформацію: літній сезон 1928 р. 
заньківчани проводять у Балті та інших населених 
пунктах Автономної Молдавської РСР (територія 
сучасної Молдови. – О. П.). [52, с.14]. Припускаємо, 
що виступи на Донбасі були для театру вкрай склад-
ним завданням. Наприкінці 20-х рр. там практично 

Дмитро Дударєв – Півень у виставі “Диктатура” І. Мики-
тенка. Режисер – Б. Романицький, художник – М. Санников. 
Державний український драматичний театр ім. Марії Зань-
ковецької, 1929 р.

не існувало відповідних для виступів приміщень, 
відтак малі касові збори навряд чи могли забезпечити 
ефективне функціонування театру впродовж такого 
тривалого часу. Очевидно, саме з причин пошуку 
більш пристосованого місця праці, театр на початку 
літа 1928 р. полишив Донбас і переїхав на територію 
Молдови. 

Також у замітці зазначено, що завершивши літній 
сезон у Молдові, восени заньківчани будуть вперше 
гастролювати на території Білорусі, а взимку повер-
нуться назад до Полтави: з Полтавською окрінспекту-
рою наросвіти заньківчани заздалегідь знову уклали 
угоду [53, с.14]. Очевидно, цей маршрут гастролей 
був таки зреалізований. На сторінках української пе-
ріодики від червня 1928 р. аж до січня 1929 р. про 
заньківчан не з’являлося жодної інформації, яка б 
заперечила згадувані вище відомості.

Прибувши на зимовий сезон до Полтави, зань-
ківчани поставили ряд нових спектаклів, зокрема 
“Диктатуру” І. Микитенка у режисурі Б. Романиць-



12

кого (прем’єра відбулась 23 лютого 1929 р.) [54, с.17]. 
Вважаємо цю виставу до певної міри символічною, бо 
саме з неї починається своєрідне панування методу 
соцреалізму на заньківчанському кону.

 Тоді ж у межах загального репертуару здійснили 
постави режисери – вихованці режисерської майстер-
ні Бориса Романицького – Г. Лаврик (“Місто вітрів” 
В. Кіршона, прем’єра – 4 березня 1929 р.) та І. Бога-
ченко (“Коммольці”, прем’єра – 19 квітня 1929 р.). 
[55, с.17]. Вважаємо, що навіть назви вистав та автори 
драматичного матеріялу Г. Лаврик та І. Богаченко, 
рівно ж як і поява “Диктатури” І. Микитенка у репер-
туарі були таки справді не випадковими, а ознакою 
нової тенденції – початком сталінізації української 
сцени, і заньківчани винятком не стали. Однак, на-
віть поворот у напрямку до соцреалізму не допоможе 
театрові закріпитися в Полтаві. Впродовж весни-літа 
1929 р. заньківчани вже виступали у Вінниці та Бер-
дянську, і лише восени 1929 р. знову опинилися у 
Запоріжжі [56, с.14]. За час, відколи тут заньківчани 
були востаннє (1925), місто перетворилося на вели-
кий промисловий центр, швидко зростала кількість 
населення. Тому виникла гостра потреба у місцево-
му, вже стаціонарному театральному колективові. 
Заньківчани зробили спробу отримати стаціонарну 
базу у Запоріжжі. Однак, зусилля увінчалися успіхом 
лише в червні 1931 р. Ґрунтовне дослідження обста-
вин стаціонування та діяльности Театру імени Марії 
Заньковецької запорізького періоду під керівництвом 
Бориса Романицького – тема вже іншої розвідки.

Цього ж разу ми намагалися, передовсім, мак-
симально простежити мандрівний маршрут після 
втрати стаціонару в Катеринославі й до отримання 
стаціонарного осідку у Запоріжжі. Адже саме період 
1927–1931 рр. і досі є одним із найменш відомих в 
історії славетного колективу, очевидно, з тієї при-
чини, що про цей час збереглося надзвичайно мало 
архівних документів, матеріялів преси та спогадів 
сучасників. 

Водночас, саме з 1927 р. починається тотальна 
сталінізація української сцени, репресії проти митців, 
посилюється цензура. Тож було важливо простежити, 
як цей процес позначився на діяльності Театру імени 
Марії Заньковецької. Відлуння подій того часу від-
чуваємо і сьогодні.

1. Кордіані Б., Мельничук-Лучко Л. Львівський 
державний Ордена Трудового Червоного Прапора ук-
раїнський драматичний театр імені М. Заньковецької / 
Боемунд Кордіані, Леонтина Мельничук-Лучко. – Львів: 
Мистецтво, 1965 – 100 с.

2. Завадка Б. Борис Романицький / Богдан Завад-
ка. – К: Мистецтво, 1978. – 144 с.

3. Кулик О. Львівський театр М. К. Заньковецької/ 
Олексій Кулик. – К: Мистецтво, 1989. – 166 с.

4. Веселовська Г., Лаврентій Р. Національний ака-
демічний український драматичний театр імені Марії 
Заньковецької. Час і долі / Ганна Веселовська, Роман 
Лаврентій. – Львів : “Каменяр”, 2016. – 530 с.

5. [без підпису] Колектив у театральній роботі 
серед мас // Нове мистецтво. – Харків, 1926 – 6 берез-
ня – № 8 – С.1.

6. Пельше Р. Мистецтво на Вкраїні / Роберт Пель-
ше // Література, мистецтво, наука. – Київ, 1923. – 
7 листопада. – № 251. – С.1.

7. Там само. – С.1.
8. Там само. – С1.
9. Лист Олександра Івановича Корольчука до Павла 

Андрійовича (прізвище особи не встановлено). – Музей 
театрального, музичного і кіномистецтва України – 
Фонд Олександра Корольчука . – Інв. № 9302. – Арк.1-2.

10. Яременко В. Десять років праці. Театр позбувся 
бази / Василь Яременко // Театр ім. Марії Заньковець-
кої 1922–1932 рр. / за ред. Б. Романицького, М. Фінна, 
В. Яременка, П. Руліна. – Харків: ДВОУ Мистецтво, 
1933. – С.31.

11. . П. Б. Держтеатр ім. Заньковецької в Катери-
нославі / П. Б. // Нове мистецтво. – Харків, 1926. – 18. – 
№ 9. – С.7.

12. Припускаємо, що при зазначенні ініціалу автора 
публікації допущено помилку. На нашу думку, правильно 
не Микола, а Сергій Каргальский. Саме Сергій Каргаль-
ський працював в Одесі, а з 1917 р. на запрошення Івана 
Мар’яненка переїхав до Києва і став актором Націо-
нального театру (згодом колективу було присвоєно ім’я 
Марії Заньковецької), де працював до 1923 р. включно. 
Від 1924 р. він уже в Харкові; як актор та режисер 
прибрав собі сценічне ім’я Сергій Іванович Каргальсь-
кий (справжнє прізвище – Слинько). Від 1925 по 1928 р. 
С. Каргальский – організатор та директор Першої ук-
раїнської опери у Харкові, згодом очолює Другу пересувну 
оперу у Вінниці, а впродовж 1935–1937 рр. – керівник 
Київського театру музичної комедії. У 1938 р. репресо-
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Музей театрального, музичного та кіномистец-
тва України зберігає не тільки цінний арсенал 
пам’яток національних мистецтв, а й значний фонд 
спеціалізованої бібліотеки, в якому можна знайти 
чимало цікавих і рідкісних джерел. Серед них “вий-
шов на поверхню” 2017 р. часопис “Karogs” (“Пра-
пор” – А. С.) – літературно-художній та громад-
сько-політичний журнал – орган Спілки радянських 
письменників Латвії, ч. 9, вереснь 1948 р. До музей-
ної бібліотеки він потрапив, очевидно, з іншими ма-
теріялами від театру завдяки опублікованій статті 
про гастролі Львівського театру ім. М. Заньковець-
кої в Ризі того ж року (мовна доступність забез-
печена вкладеним перекладом російською мовою). 
Звичайно, великі гастролі театрального колективу 
із союзної республіки у ті часи були значною культур-
ною подією і приводом для її висвітлення у пресі, що 
автор Н.Ніколаєв-Бергінс зробив професіонально і 
всеосяжно. Однак повною мірою історико-театро-
знавча вартість публікації визначається ситуатив-
ним контекстом, з яким вона пов’язана. 

По-перше – стан справ у театрі. Четвертий 
рік, як колектив прибув до Львова з евакуації на по-
с-тійне місце діяльности. У березні 1948 художнім 
керівником театру призначено Б. Тягна (прибув з 
Одеси – А. С.) на зміну Б. Романицькому. Як свідчить 
Б. Козак, “шлях “входження” Б. Тягна в колектив 
заньківчан не був легким.....”[1]. Режисер одразу ж 
ставить “Сорочинський ярмарок”, того ж року те-
атр уперше у повоєнний львівський період виїжджає 
на гастролі за межі України – до Риги. 

Крім того, “невідь-чому, але у львівських архівах 
немає жодних матеріялів про перебування Театру 
ім. М. Заньковецької у Львові протягом перших п’яти 
повоєнних років (є лише з вересня 1950 р.)”[2].

По-друге – ситуація з театральною критикою 
в Латвії. Як зазначає сучасна дослідниця В. Чакаре, 

“у перше повоєнне десятиліття дуже мало статей 
про театр було опубліковано “Karogs” – між чо-
тирма статтями на рік у 1947 та тринадцятьма у 
1952 році. Слід зазначити, що до 1953 – року смерти 
Сталіна – театральна критика в сенсі оцінки п’єс 
відповідно до прийнятих естетичних принципів со-
ціялістичного реалізму відсутня. Так само не прак-
тикується театральна критика з описом роботи 
акторів, аналізом сюжетних і технічних аспектів 
чи оцінкою згідно з особистим смаком рецензента. 
Натомість можна знайти звичайні оголошення про 
нові постави або короткі статті з історії театру. 
Значно більше місця відведено для вирішення полі-
тичних проблем, які радянська система оголосила 
актуальними,...” [3]. Отже, й сама по собі стаття, 
що комплексно й на високому професіональному рів-
ні висвітлює і програму візиту, і творчий портрет 
колективу, і рецензії на всі гастрольні вистави, є по-
мітною і вагомою подією в галузі тодішньої латвій-
ської театральної критики.

Сьогодні, заповнюючи інформаційну лакуну пер-
ших літ Театру ім. М. Заньковецької у Львові, стат-
тя дає безцінний історичний матеріял про творчість 
найстаршого з нині діючих, одного з провідних ук-
раїнських театрів кінця 1940-х, і не тільки, років.

ÒвÎÐчий ПÎÐÒÐеÒ Çаньк²вчан к²нцß 1940-х рр. 
(за рецензією на гастролі у Ðизі 1948 р.)

ада СаПьОЛкіна
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н. ніколаєв-Бергінс

ГаСТРОЛі ЛьВіВСькОГО 
УкРаЇнСькОГО ДРаМаТИЧнОГО 
ТЕаТРУ  іМ. МаРіЇ ЗанькОВЕЦькОЇ�

“....................
У Ризі театр не обмежився своїми щоденними 

виставами на сцені Ризького Окружного Будинку 
Офіцерів: окремими групами і повним складом свого 
колективу театр відвідував фабрики, заводи і найзнач-
ніші заклади, наприклад, побував у залізничників і 
на заводі “ВЕФ”.2 Театр зустрічався зі студентами 
вищих навчальних закладів Латвії, а також з діячами 
театрального мистецтва, виїжджав повним складом 
до колгоспу “Циня” Дрейлінської волости. Свідчен-
ням вельми плідної діяльности театру ім. М. Занько-
вецької у Ризі є той факт, що він після ознайомлення 
з поставою п’єси Я. Райніса “Вій, вітерець!” у Ху-
дожньому театрі ЛРСР вирішив включити її у план 
своїх найближчих постав.3 Своєю чергою, Худож-
ній театр ЛРСР поставить на своїй сцені українську 
казку-феєрію Лесі Українки “Лісова пісня”. Завдяки 
таким діям встановлюються й зміцнюються культурні 

1 Стаття за:  Nikolajevs-Bergins  Ďvovas 
M. Zaňkoveckas Vârdâ Nosauktâ Valsts Dramas Teatra 
Viesizrâdes // Karogs. Riga, 1948.- № 9. Подається зі ско-
роченнями. Автор перекладу з латвійської на російську  
– невідомий. Переклад з російської Ади Сапьолкіної. 

2 “ВЕФ” – найбільше підприємство Латвії з вироб-
ництва радіоапаратури, на яку був широкий попит в 
СРСР і за кордоном. [прим. – А. С.]

3 Постава була здійснена у 1950 році й стала однією 
з найкращих в репертуарі, а також високо оцінена 
латвійськими митцями. [прим. – А. С.]

Заньківчани на березі Балтійського моря.
Латвія, 1948 р. З архіву У. Стефанчук.

зв’язки між латвійським та українським 
народами.

[…....]
Театр ім. М.Заньковецької має у 

своєму розпорядженні значні творчі 
можливості. У його лавах ми бачимо та-
ких блискучих акторів, [.....] Особливо 
слід підкреслити високу професіональ-
ну культуру режисури театру в особі 
того ж Б. В. Романицького, В. І. Івченка 
і заслужених артистів УРСР Б. Ф. Тяг-
на (він же художній керівник театру) 

та В. І. Харченка. На великій висоті стоять також 
диригент Д. Т. Іванюк, балетмейстер Л. В. Литвак і 
хормейстер В. Н. Дольникова.

За час своїх гастролей (від 24 липня по 22 серпня 
включно) театр ім. Заньковецької показав сім вистав: 
крім [...] п’єси О. Корнійчука “В степах України”, 
“Назара Стодолю” Т. Шевченка, “Сорочинський яр-
марок” М. В. Гоголя в інсценізації М. Старицько-
го, “Шельменка-денщика” Г. Квітки-Основ’яненка, 
“Марусю Богуславку” М. Старицького та “Лісову 
пісню” Лесі Українки. З російських класичних п’єс 
було показано “Останні” О. М. Горького.

Які ж основні риси притаманні всім спектаклям 
театру ім. М. Заньковецької? Всі постави львів’ян 
характеризуються глибиною та серйозністю, на всіх 
виставах лежить відбиток ретельної праці, в них не-
має нічого поверхневого і дешевого. Режисура театру 
прекрасно володіє секретом сценічних законів, і тому 
всі вистави, засновані на одному й тому ж самому 
постановочному матеріялі – життя і побут старої Ук-
раїни, надзвичайно різноманітні за режисерським 
підходом та барвисті за колоритом. Глибоке проник-
нення в авторський задум дозволяє не тільки пере-
конливо і з великою реалістичною силою трактувати 
окремі образи, але головне – брати правильний ритм 
вистави, тобто вирішувати одну з найвідповідальні-
ших сторін кожної постановки.

Ясності й чіткості мізансцен, а по тому розробці 
масових сцен вистав театру ім. Заньковецької мо-
жуть позаздрити найприскіпливіші майстри сценіч-
ного мистецтва. Слову і тексту як основним засобам 
сценічної виразности, як бачимо, надає театр винятко-
вого значення. Дисципліна слова і жесту, а звідси вже 
й загальна манера триматися на сцені виявляється як 
провідний технічний метод роботи з актором. Зразком 
того можуть слугувати роботи В. Івченка “В степах 
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України” та “Маруся Богуславка”, а також Б. Тягна 
“Сорочинський ярмарок”.

 Майже кожен спектакль театру ім. Заньковець-
кої проходить у супроводі оркестру. Цю особливість 
вистав […] визначає не стільки зміст п’єс, скільки тра-
диція українського театрального мистецтва загалом. 
Українські пісні, сповнені ліризму й задушевности, 
підкорюють глядачів. Чарівні так само й українські 
танці. Пісні і танці театру ім. Заньковецької настільки 
довершені й захоплюючі, що важко навіть відрізнити 
їх від пісень і танців Державного Українського ан-
самблю пісні і танцю, що гастролював нещодавно, 
виступивши на тій самій сцені Окружного Будинку 
Офіцерів.

На пошану театрові слід зазначити, що тради-
ційні прийоми мелодрами, закладені давніше в ос-
нови дореволюційного українського театру, значною 
мірою зараз подолані, і виявилися тільки в одній з 
вистав – романтичній драмі М. Старицького “Маруся 
Богуславка” .

 
* * *

Ім’я українського драматурга Олександра Кор-
нійчука, автора комедії “В степах України”, добре 
відоме і в Радянському Союзі, і в країнах Західної Ев-
ропи. В Латвії з творчістю Корнійчука глядачі вперше 
познайомилися навесні 1945 року завдяки його п’єсі 
“Місія містера Перкінса в країну більшовиків” у пос-
таві театру драми ЛРСР. Його п’єса “Платон Кречет” 
виявилася настільки ходовою, що увійшла до репер-
туару всіх периферійних театрів Латвії, її ж показав 
рижанам під час гастролей цього літа й Московський 
Художній театр ім. О. М. Горького. 

[…......] У центрі п’єси [“В степах України”] 
– Саливон Часник і Кіндрат Галушка. Обидва вони 
учасники революції; в лавах першої кінної армії 
Будьонного рубалися з ворогами радянської влади, 
не раз рятували один одного. Нагороджені бойови-
ми орденами, і Часник, і Галушка завоювали повагу 
й авторитет серед селян, обидва вибрані головами 
колгоспів: Часник став на чолі колгоспу “Смерть 
капіталізму”, Галушка очолив “Тихе життя”. Та ось 
піднімається завіса, і ми застаємо їх у стані запек-
лої сварки, бійки, розриву, який стався далеко не з 
особистих причин. 

[….....]
 Сварка Часника і Галушки, на якій будується дра-

матичний конфлікт п’єси Корнійчука, відображає 
зіткнення двох психологій. 

У п’єсі показана чудова, життєрадісна й сердечна 
колгоспна молодь в особі Галі, дочки Галушки, Гри-
цька, сина Часника, трактористки Катерини Бунчук, 
комбайнера Олексія та ін. […......] Театр ім. Занько-
вецької не розгубив, не розплескав життєрадісного 

багатства сучасної комедії, доніс до глядача її ідейно-
політичний і соціяльний зміст.

 Постановник, народний артист Б. В. Романи-
цький, і режисер В. І. Івченко знайшли правильне 
вирішення. У виставі створена атмосфера невиму-
шених веселощів. Актори ліплять випуклі образи, в 
них переважають завершені жести, прозоро, ясні та 
різноманітні інтонації. Режисер вміло уберіг артистів 
від нарочито комічних підкреслювань – у цьому одна 
з найцінніших рис вистави, – які легко можна пере-
вести у план балаганної буфонади чи поверхневого 
водевілю. На сцені тільки тоді справжня комедія, коли 
елементи серйозного і смішного співіснують у цілко-
витій відповідності з логікою людського сприйняття 
і переживань.

Здійснюючи постановку п’єси О. Корнійчука, те-
атр багато зробив для того, щоб розкрити її жанрові 
особливості, виявити політичну лінію сюжету. Це 
позначається, насамперед, на трактуванні окремих 
персонажів. Цікавий і глибоко змістовний образ Час-
ника, створений Б.В. Романицьким, артистом суто 
реалістичного стилю. […......] Артист знайшов рів-
новагу між ідейним змістом фігури Часника та її ко-
медійним втіленням, хоча автор нерідко ставить його 
у водевільне положення. Не знімаючи комічних барв, 
Б. В. Романицький передає головне в Часникові – його 
заповітну думку, сувору й опорну, сповнену твердо-
сти й великої людської гідности. Це, без сумніву, від-
мінна гра, сповнена ознак глибокого розуміння ролі і 
справжнього виконавського натхнення.

Не менш вдалий і Галушка у виконанні народ-
ного артиста УРСР Д. А. Дударєва, який знайшов 
переконливі риси образу. Артист веде роль захоп-
лено, малюючи Галушку соковитими побутовими 
фарбами. В Галушці Дударєва є простодушність, 
хитруватість і самовдоволення. Для Галушки – Ду-
дарєва характерний стан благодушности. Він по суті 
чесна, незлобива людина, але його відсталість за 
браком доброго керівництва збиває його на манів-
ці. Цю головну рису характеру Галушки розкриває 
Дударєв абсолютно чітко, і тому психологічно моти-
вованою є перебудова Галушки в останньому акті. 
Радує заслужена артистка УРСР [Н.] Доценко в ролі 
трактористки Катерини Бунчук. Це – образ справж-
ньої радянської дівчини. Скільки в ній темпераменту, 
скільки яскравости в кожному русі, інтонації! Син 
Часника Грицько (артист В. Данченко), Галя Галушка 
(артистка В. К. Полінська), міліціонер Редька (ар-
тист К. М. Губенко), вояка Пуп (артист Кирилен-
ко) знайшли у виставі барвисте, відповідне до духу 
п’єси втілення. Артист С. П. Бедро добре показав 
“колгоспного агента по торгівлі” [....] Довгоносика, 
якому Галушка доручив “цветущую жизнь” творити 
тихими, комерційними засобами.
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 Спектакль, без сумніву, виграв би, якби з-по-
між дійових осіб було виключено С. М. Будьонного, 
оскільки одягнути у яскраво-оперетковий мундир 
непоказну постать артиста ще не значить показати 
військового діяча, з ім’ям якого пов’язані героїчні 
подвиги червоної кінноти.

***
Серед постав українського класичного репертуа-

ру театр ім. Заньковецької показав інсценівку попу-
лярної повісти М. В. Гоголя “Сорочинський ярмарок” 
в обробці М. Старицького. [….....] особливої похвали 
заслуговує робота постановника, заслуженого ар-
тиста УРСР Б. Ф. Тягна, фантазія котрого виявилася 
значно яскравішою і ближчою до Гоголя, ніж сценар-
ний задум Старицького. Глядач побачив у виставі те 
захоплююче і смішне, чим особливо сильний Гоголь. 
М’який гоголівський гумор поєднується у спектаклі 
з легким ґротеском, іронічна посмішка раптом пе-
реходить в гучний, заразливий сміх. У строкатому 
ансамблі смішних героїв навіть Хівря – лиха дружина 
Черевика, мачуха Хотини – здається чарівливою, як 
інші герої, що закрутилися у стрімкому і веселому 
ярмарковому потоці села Сорочинці.

З комедійною майстерністю народний артист 
УРСР [В. С.] Яременко виконує роль незлобивого 
та простодушного Солопія Черевика, завзятого й ве-
селого без Хіврі й зовсім збентеженого та боязкого 
при появі своєї грізної дружини. Багатогранність не-
пересічного обдарування заслуженої артистки УРСР 
Ф. Г. Гаєнко дозволяє їй з блиском вести складну роль 
норовливої та заздрісної Хіврі, яка не відмовляє собі 
у любовних фіґлях-міґлях з молодим поповичем.

Сцена з вистави “В степах України” О. Корнійчука. Режисе-
ри – В. Івченко, Б. Романицький, художник – Ю. Стефанчук. 
Державний український драматичний театр  ім. Марії Зань-
ковецької, 1940 р.

В. А. Данченко, виконавець ролі парубка Панька, 
закоханого в Хотину, показав велику емоційність і 
чудову виконавську техніку. Не зовсім задовільне 
трактування ролі поповича Афанасія Івановича, за-
лицяльника Хіврі. Артист О. Д. Гай показує його 
якимось стихійним ненажерою – і тільки, але ж за 
сценарієм, та й за текстом повісті Гоголя, попович 
зачарований Хіврею і думає не стільки про наїдки, 
скільки про те, щоб потеревенити й позалицятися 
до неї. Недарма він каже їй: “Сердце моё, Хавронья 
Никифоровна, жаждет от вас кушанья послаще всех 
пампушек и галушечек”. Хотину, центральну жіночу 
роль у виставі, грає А. С. Крупник, артистка великого 
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темпераменту, гнучкости й емоційности. Хотина-Крупник 
сповнена гордого кокетства, бо вона перша красуня на 
селі, і в цьому найсильніша риса образу. Невимушено 
веде роль Антона Цибулі, кума Черевика, артист І. П. Сли-
ва. Гострий, що запам’ятовується, образ цигана створює 
Л. Л. Кринський. Жвавий і кмітливий, убраний в яскраву 
червону сорочку, з батогом в руці, циган-Кринський багато 
визначає у виставі, побудованій на побутових українських 
сценах.

До найкращих місць вистави належать масові сцени, 
в яких постановник виявив видатну майстерність. 

 
***

 “Назар Стодоля” Тараса Шевченка належить до першо-
рядних явищ української драматургії. Сила п’єси – в ясно 
вираженій політичній ідеї – протест проти …. гноблення, 
а також у вразливости і яскравости деяких образів.

[…......]
Театр ім. М. Заньковецької (постановник В. І. Івченко, 

художник Ю. С. Стефанчук [1941–1942]) показав захоп-
люючий спектакль, ожививши живописні образи україн-
ської старовини. 

Назар Стодоля, як палкий закоханий, представлений 
В. А. Данченком, артистом яскравих і виразних жестів. 
Однак в образі Назара – Данченка не підкреслені типові 
особливості селянського бунтаря, який мститься багатіям 
не тільки за особисту кривду, але й за увесь поневолений 
народ. В такому разі постать Назара Стодолі виросла б 
до масштабів народного героя – вольового й цілеспря-
мованого.

“Назар Стодоля” говорить про класові зіткнення – 
тема гостра, сповнена драматичної сили, а вистава вийшля 
дещо пригладженою, місцями солодкуватою (сцена освід-

Володимир Данченко – Назар у виставі “Назар 
Стодоля” Т. Шевченка. Режисер – В. Івченко, 
художник – Ю. Стефанчук. Театр ім. Марії Занько-
вецької, 1942 р. 

Сцена з  вистави “Назар Стодоля” Т. Шевченка. 
Режисер – В. Івченко, художник – Ю. Стефанчук. 
Театр ім. Марії Заньковецької, 1942 р. 
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чення в коханні Назара і Галі при втечі). У виставі 
не розкрита у повному обсязі тема, поставлена [......] 
Тарасом Шевченком. Цілком очевидно, що постанов-
ник захопився показом окремих ефектних і цікавих 
епізодів, як, наприклад, “вечорниці”, збагачені ціка-
вими фольклорними матеріялами, народними обрядо-
вими сценами. Епізод цей переростає у самодостатній 
фактор, що органічно не витікає з ходу дій вистави. 
Захоплення деталями – характерний недолік виста-
ви “Назар Стодоля”, але багато виправдовує добра 
гра народного артиста УРСР В. С. Яременка в ролі 
друга Назара Стодолі – Гната Карого, благородного 
воїна, носія бойових традицій запорозького козацтва. 
Запам’ятовується також образ Хоми Кичатого (заслу-
жений артист УРСР І. Р. Овдієнко), його дочки Галі 
(заслужена артистка Ф. Г. Гаєнко). 

*** 
З усіх вистав, показаних театром ім. М. Занько-

вецької, найбільший успіх мала комедія Г. Ф. Квіт-
ки-Основ’яненка “Шельменко-денщик”, написана 
російською мовою (головний персонаж – Шельменко 
говорить українською мовою). Успіх спектаклю (по-
становник заслужений артист УРСР В. І. Харченко, 
художник Ф. Ф. Нірод) визначається складом добрих 
виконавців, а головне двома видатними артистами, 
які по черзі грають роль Шельменка, – це народний 
артист СРСР Б. В. Романицький і народний артист 
УРСР В. С. Яременко. Як Романицький, так Яре-
менко – артисти великої привабливости, графічно 
точного рисунка. В їх ажурно-прозорій грі відчуваєш 
глибоке проникнення у виконувану роль. Це справжні 
артисти, творці мистецтва, а не ремісники, кожен з 
них має свої яскраво виражені відмінні риси.

Шельменко-Романицький – образ комічний, овія-
ний легким серпанком суму. Романицькому особливо 
вдається сцена другого акту (коли з’ясовується, що 
його герой потрапив у становище слуги двох панів – 
капітана Скворцова і поміщика Шпака), сцена обману 
Шпака і фінал вистави. Романицький відмовився від 
шаржу і буфонади і тим самим підняв виставу на ви-
соту великого комедійного спектаклю.

У В. С. Яременка Шельменко – закінчений во-
девільний образ з багатою гамою барв. Однак силою 
свого мистецтва артист утримує Шельменка на висоті 
повноцінного художнього образу. Яременко не тільки 
облагороджує образ пройдисвіта Шельменка, але й 
наділяє його таким переливом барв, що робить го-
стро виразним і таким, що надовго запам’ятовується. 
Найскладніші перипетії, в яких опиняється Шельмен-
ко, артист передає просто, без награвання та різких 
підкреслень, переконуючи глядача в природності та 
психологічній виправданості всіх дій і вчинків свого 
героя. 

Виконавці ролей поміщиків Опецьковського (ар-
тист С. Грінченко), Шпака (народний артист УРСР 
Д. Дударєв) та його дружини Фенни Степанівни 
(народна артистка УРСР В. Любарт), а також ба-
лакучої Аграфени Степанівни (заслужена артистка 
УРСР Л. Кривицька) складають дружний ансамбль. 
У яскраво театрально-виразній манері грає артитска 
В. Полінська. Її Евжені, легковажна й рвучка, повна 
експресії й вогню.

Сцена з вистави “Шельменко-денщик” Г. Квітки-Основ’я-
ненка. Режисер – В. Харченко,  художник – Г. Шумилов. Дер-
жавний український драматичний театр ім. Марії Занько-
вецької, 1941 р.
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О. Писаревський – Скворцов у виставі “Шельменко-денщик” 
Г. Квітки-Основ’яненка. Режисер – В. Харченко,  художник – 
Г. Шумилов. Державний український драматичний театр 
ім. Марії Заньковецької, 1941 р.

Невдаха наречений та мандрівник Лопуцьков-
ський дає багатий матеріял для ґротескного тракту-
вання ролі, однак актору І. П. Сливі не варто захоп-
люватися цим, оскільки будь-який ухил в бік грубо-
го ґротеску порушує стильову цілісність комедійної 
вистави і здатний знизити її художнє значення. 

Випадають із загального постановочного плану 
капітан Скворцов (артист П. Голота) і Прісенька (ар-
тистка  Ножкіна), хоча їхні ролі не стільки комедійні, 
скільки мелодраматичні.

   
*** 

“Лісова пісня” Лесі Українки […......]
 Постановник І. В. Богаченко і режисер К. Ф. Радін 

(художник Ю. Стефанчук) створили спектакль, в яко-
му зовнішні феєричні прийоми зображення дійових 
осіб не затулили провідної ідеї п’єси [..........] Вони 
дали виставу, в якій гармонійно поєднуються фантас-
тика з реальністю, казкові сили природи приходять у 
взаємодію із звичайними земними людьми, як дядько 
Лев, його небіж Лукаш та молода вдова Килина, котру 
чудово грає артистка В. Є. Шульга.

Для виконавиці центральної ролі – Мавки – “Лі-
сова пісня” представляє особливі труднощі: роль, 

бідна за текстом, передбачає глибину почуттів, над-
звичайну строгість сценічного малюнка, високу тех-
ніку. Якщо до цього ж додати, що виконавиця повин-
на володіти зовнішньою чарівністю, оскільки Мавка 
своїми чарами приковує до себе Лукаша, то можна 
собі уявити, яка відповідальність лягла на заслуже-
ну артистку УРСР Н. П. Доценко, вже відому нам 
за іншими виставами. Незважаючи все ж на всі ці 
труднощі творчого порядку, артистка створила образ 
вражаючої сили, образ романтично піднесений, мрій-
ливо-ніжний і зворушливий. Чарівною силою інтуїції 
артистка подолала технічні труднощі, не вдаючись 
до елементарних прийомів жестикуляції і міміки. 
Артистка живе на сцені всім своїм єством, своїми 
думками, почуттями, напруженим трепетом серця. Її 
легкі й технічно довершені рухи набувають емоцій-
ного хвилювання своєрідної пісні без слів. 

Образ Лукаша (артист В. А. Данченко), який ко-
ливається між двома світами – поезії і прози, мрії і 
житейської інерції, загалом, привабливий, але дещо 
блідий у тих сценах, де у нього виявляються вели-
кі паузи. Здається, з вини режисури, Лукаш надто 
швидко піддається чарівливості Мавки у першій дії 
та Килини в другій. Але загалом все-таки образ Лу-
каша-Данченка підкуплює своєю щирістю. 

Не зовсім переконливий дядько Лев (народний 
артист УРСР Д. А. Дударєв). Адже дядько Лев – муд-
рий друг природи, йому при всьому його земному 
образі мають бути властиві вибудуваність почуттів 
і величавість мови, але перед глядачем постає образ 
традиційного українського діда. Цього разу варто 
було б згадати вказівку В. Г. Бєлінського, адресовану 
якраз діячам сценічного мистецтва: “Земне не має 
бути обов’язково прозаїчно приниженим навіть тоді, 
коли треба протиставляти фантастичне реальному.”

Художнє оформлення Ю. С. Стефанчука витрима-
не у поетичних тонах, без дешевих стилізаторських 
прийомів. Дане чудове тло лісу, на якому розгорта-
ється дія казки, любовно й проникливо переданої 
колективом теару ім. М. Заньковецької.

 
***

З російського класичного репертуару були по-
казані “Останні” О. М. Горького. Написана в роки 
політичної реакції, що настала після розгрому рево-
люції 1905 року, п’єса ця була заборонена царською 
цензурою до театральних постановок. Це, звичайно, 
не дивно, оскільки Горький назвав своїх героїв “ос-
танніми” в той час, коли саме такі люди стояли біля 
керма правління Росії й душили прогресивні начала 
в суспільстві.

“Останні” поставлені з тою ретельністю і тою 
ошатністю, які взагалі характерні для театру ім. Зань-
ковецької. Постановник, народний артист СРСР 
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Б. В. Романицький, цілком розкрив провідну ідею п’єси, 
її вибухову силу. На сцені не просто рядова сім’я поліцей-
ського, вона – уособлення поліцейськи-самодержавної 
Росії, що доживає свої дні, і вже немає таких сил у при-
роді, які б відродили світ насильства і свавілля.

Добре розроблені та психологічно виправдані мізан-
сцени та, як ми вже сказали, ошатність спектаклю, дове-
дена до деякої надмірности (Іван Коломійцев, наприклад, 
одягнений у чудовий військовий мундир та наділений 
ад’ютантськими аксельбантами, хоча поліцмейстери 
ніколи не були військовими, перебуваючи у цивільних 
чинах), але все це по-справжньому театрально, святково. 
При всьому цьому режисура не втратила критерію реаль-
ности. Образи живі й повнокровні, кожна з дійових осіб 
говорить вагомі й значні слова, що притаманні тільки 
Горькому. 

Іван Коломійцев у замальовці заслуженого артиста 
УРСР І. Р. Овдієнка – бурбон-держиморда. Він говорить 
підвищеним тоном, часом набирає пози поважного й пре-
гордовито-зарозумілого фанфарона, але крізь цю зов-
нішню оболонку невблаганно пробиваються риси ката. 
Нелюдськість у поєднанні з лицемірними промовами 
про справедливість; позерство і фразерство; нахабство і 
водночас боягузтво перед дружиною й, особливо перед 
відвідувачкою Соколовою, сина якої він вирішив згубити 
задля власної кар’єри, – ось що таке Іван Коломійцев у 
виконанні І. Р. Овдієнка.

У м’яких, материнськи ніжних тонах веде роль Софії 
народна артистка УРСР В. А. Любарт. Софія – жінка над-
ломлена життям, жертва всіх цих жахливих обставин. Ар-

І. Соболєва – Русалка та сцена з вистави “Лісова піс-
ня” Лесі Українки. Режисер – І. Богаченко, художник –  
Ю. Стефанчук. Державний український драматичний 
театр ім. Марії Заньковецької, 1938 р.
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тистка наділила її великою внутрішньою теплотою, 
що дозволяє їй усвідомлювати свій стан і долю дітей. 
Безвихідь надає їй рис напруженого драматизму.

Правдивий образ Леща, чоловіка Надії, у ви-
конанні артиста С. Грінченка. У Лещі-Грінченку 
ми бачимо постать лікаря-чиновника, який загруз 
у хабарях і темних аферах. Чудовий Петро (артист 
В. А. Данченко), який не втратив юнацької чисто-
ти почуттів. Образ Соколової, сина якої кинули до 
тюрми за обвинуваченням у замаху на Коломійцева, 
зазвичай мало кому з артисток вдається. Змалювати 
образ жінки, враженої материнським горем, завдан-
ня не легке. У хвилини душевних випробувань вона 
повинна схилити Коломійцева сказати правду, тобто 
він має зізнатися у зведеному на її сина наклепі, щоб 
відвести від нього шибеницю або розстріл. У роз-
мові з Коломійцевим вона повинна бути мужньою 
і тактовною.

 Заслужена артистка УРСР Кривицька, як нам 
здається, близько підійшла до горьківського розумін-
ня образу. Її Соколова переконує у своїй реальності. З 
Коломійцевим вона веде розмову просто і без зайвого 
напускного запалу, в її голосі немає підвищених нот, 
але у всій постаті, гордо піднятій голові відчувається 

стільки внутрішньої гідности, що всі ці Коломійцеві 
і Лещі здаються перед нею жалюгідними нікчемами, 
якимось огидним накипом, що заважає людям жити 
і дихати.

 Вдала також і В. Є. Шульга в ролі Любові Коло-
мійцевої – найнещасливішої і найбільш стражденної 
з усіх дійових осіб. Вона горбата і до того ж вона 
дізнається, що її батько Яків, а не Іван Коломійцев. 
Усе життя її перевертається на наших очах. Артистка 
зуміла передати всю гаму переживань своєї героїні, 
не впадаючи у сльозливість і дешеву патетику.

 Художник В. П. Борисовець, який оформив виста-
ву, добре зрозумів суть п’єси “Останні”. Він повертає 
перед глядачем квартиру Коломійцевих з усіх боків, 
проникає у всі її закутки, показує її затишок, зовніш-
ню культурність обстановки. Господарі життя – Іван 
Коломійцев та його діти Олександр і Надія – своєю 
присутністю ображають той невловимий дух людя-
ности, який ще витає тут, втілений в обличчях Софії, 
Петра і Якова, який помирає. Художник усвідомив 
сенс подій, що відбуваються, і талановито зобразив 
у фарбах стиль горьківської вистави. 

***
Розглянуті нами вистави показують, який ши-

рокий творчий діяпазон театру ім. М. Заньковець-
кої і наскільки великі його можливості у постановці 
вистав різноманітних жанрів. Той захоплений при-
йом, який виявила ризька громадськість, є цілком 
заслуженим”.

Сцена з вистави “Маруся Богуславка” М. Старицького. 
Режисер – Віктор Івченко, художник – Юрій Стефанчук. 
Львівський театр ім. М. Заньковецької, 1950-ті рр. З архіву 
Ю. Турчина.
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²Ç ÌандÐ²вних будн²в Çах²днÎукÐаїнÑьких 
ÒеаÒÐ²в 20–30-х рр. хх ст.
(Коментар до спогадів Юрія Кобрина)

“Хвалити себе не буду, йшов я чесною дорогою, 
хотяй на тій дорозі було багато терня. Однак я не 
обминав його, не збочував з дороги, а йшов по нім. 
Нікому зла не робив, нікого не продав, ніхто через 
мене не терпів. Якщо і робив зле, то тільки для себе, 
бо нема людини, яка б в житті не робила помилок. 
Чесно жив і чесно хочу відійти з життя”... – та-
кими словами завершив короткий вступ до своїх 
спогадів – чи, може – життєпису педагог із села 
Пацикова Долинського району Івано-Франківської 
области Юрій Якович Кобрин (1899–1974). Досі не 
опублікований повністю текст – живе свідчення 
непростої епохи, в яку довелося жити багатьом ук-
раїнцям Галичини першої половини ХХ ст. Доля зви-
чайної (щоб не сказати – пересічної) людини, непре-
тензійно викладена у форматі “приватної історії”, 
описана, як зазначив сам автор, “не для публікації, 
а для нащадків своєї рідні або найблище знайомих”. 
Однак із перспективи часу вона звучить до болю 
типово для українця-інтелігента у не-своїй державі, 
який за любов до батьківщини побував у польській 
тюрмі, а пізніше й у радянських таборах (там заги-
нула також частина родини Ю. Кобрина).

 На окрему увагу заслуговує мистецька грань 
біографії педагога, адже протягом усього життя 
він був пов’язаний із театром: ставив концерти і 
вистави з аматорськими гуртками, виступав сам на 
різних сценах, а й понад десять років працював ак-
тором у професійних мандрівних театрах. У цій пуб-
лікації – вперше повністю – представляємо підроз-
діл “Театральне життя” зі спогадів Ю. Кобрина. 
Фрагмент цього підрозділу, зокрема про театральні 
виступи на корінній польській території, свого часу 
опублікував, опрацювавши та скоротивши, краєзна-
вець Ярослав Коваль в “Українському календарі” на 
1970 р. [1], який видавало Українське суспільно-куль-
турне товариство в Польщі (Варшава). У ще більш 
скороченому вигляді ця публікація була передрукована 
у діяспорному збірнику “Наш театр” (Нью-Йорк; 
Париж; Сідней; Торонто, 1975) [2].

У нашій публікації намагаємося точно переда-
ти авторський стиль та ортографію оригіналу. 
Натомість у пунктуації та поділі на абзаци до-
тримуємося сучасних норм. Частково використо-
вуємо також другу редакцію тексту спогадів, яку 
на прохання режисера аматорського “Вигодського 

народного театру” (до витоків якого причетний був 
і Ю. Кобрин) Богдана Мельника підготували у кінці 
2017 р. громадські діячки, членкині “Союзу украї-
нок України” Лариса Дармохвал (голова Болехівської 
філії) та Любов Болюк. Примітки й коментарі по-
даємо власні. Відверті описки чи, можливо, помил-
ки того, хто набирав текст на комп’ютері, як-от: 
“Соколя” замість Сокаля, “Отрумілова” замість 
Струмилова – виправляємо, не коментуючи. Деякі ру-
сизми (як-от: танцор, кісет), слова, які мають різне 
написання в авторському тексті (напр.: зал – заля), 
залишаємо без змін. Польські назви населених пунктів 
чи їхні старі форми, які доволі часто зустрічаються 
у рукописі (“Підволочиська” замість Підволочиськ; 
“Камінь-Коширськ” замість Камінь-Каширський), 
супроводжуємо відповідною приміткою. 

1. Українська Мельпомена у Варшаві / Опрацював 
Ярослав Коваль // Український календар. 1970 / Україн-
ське суспільно-культурне товариство в Польщі. – Вар-
шава, 1969. – С. 81–83.

2. Коваль Я. Українська Мельпомена у Варшаві / 
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[...]
...Десь в половині серпня того ж [1928] року при-

їхав до Велдіжа театр під проводом П[анаса] Карабі-
невича [1]. А що я часто бував у Велдіжі після здачі 
кооперативи [2], захопив я там і театр, пізнавшись 
скоро з артистами того ж театру і самим директором 
Карабіневичем. Директор, дізнавшись, хто я такий, 
запропонував мені вступити до театру. 

Я сказав, що [мушу] полагодити деякі свої справи 
[і] вступлю через кілька днів. За короткий час театр 
виїхав, а за кілька днів одержую листа прибути до 
театру в с. Рипне [3], де (куди. – Р. Л.) я, полагодивши 
свої справи, виїхав. 

Прибув я до театру в с. Рипне дня 15 серпня 
1928 р.

Òеатральне життя 

Настав новий період в моєму житті.
Сцена. В тяжких матеріяльних обставинах при-

ходилось працювати нашим мандрівним трупам за 

часів панської Польщі. Як я вже згадував попередньо, 
вступив я до театру під назвою “Новий український 
театр” під проводом П. Карабіневича. Сцену я любив, 
і в аматорщині я часто грав в п’єсах, і ще бачив, що 
театр цей користується опінією (тут у значенні: має 
позитивне реноме. – Р. Л.).

Склад театру був коло 25 осіб. Між ними були 
і професіонали-артисти, як [Павло] Чугай, і [Олек-
сій] Левитський [4] [з] театру Садовського і артист-
ка київських сцен пані [Аполлінарія] Карабіневиче-
ва [5]. 

Нашій молоді, яка осягнула середню освіту чи то 
закінчуючи гімназію, чи учительський семінар, не 
було куди діватися. На вищі студії мало було таких, 
щоби могли виїжджати студіювати за границю, тому 
кожний чіплявся, за що міг. Одні брались за комісіо-
нерство, інші до чогось іншого, а треті, маючи якісь 
дані і потяг до сцени, вступали до мандрівних театрів, 
бо інших і не було. Не було ані одного українського 
театру зі сталим місцем чи то у Львові, чи Станісла-
вові. Це було зв’язано з великим коштом і взагалі, як 
був би на це дивився польський уряд. І серед таких 
обставин і в такому скрутному матеріяльному поло-
женні і я вступив до театру.

Репертуар був досить гарний. Проходили такі 
п’єси, як “Вій” М. Кропивницького, “Маруся Бо-
гуславка” М. Старицького, “Казка старого млина”, 
здається, Ванченка [6], оперета “Гейша” С. Джонса 
[7], “Ой, не ходи, Грицю” [М.] Старицького, “Запоро-

Юрій кОБРИн
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жець за Дунаєм” С. Гулака-Артемовського, “Циганка 
Аза” [М.] Старицького, “Воскресення” [В. Чубатого 
(В. Калішевського)] – п’єса з життя артистів, “Пан 
Твардовський” – інсценізація за повістю [Ю. І.] Кра-
шевського, “Барон Кіммель” [В. Колло], “Осінні 
маневри” І. Кальмана, “Тітка Карла” – комедія анг-
лійського драматурга Т. Брандона, “Чесна Сусанна” 
Г. Жільбера [8], “Пташник з Тиролю” (Vogelhandler) 
К. Целлера, оперета “Циганський барон” [Й.] Штрауса. 

Склад театру був досить дібраний. З кращих сил 
працювали там Чугай, Левицький (Левитський. – 
Р. Л.), Левицькі [9], [Аполлінарія] Карабіневичева 
[10], [Євген] Цісик, [Нюра] Цісикова, пізніш [Ган-
на] Істоміна, [Олена] Бенцалева, жінка відомого 
режисера [Миколи] Бенцаля, який помер [у] 38–39 
роках [11].

 Грали в таких місцевостях як Калуш, Галич, 
Ходорів, Бібрка, Перемишляни, Глиняни, Радехів, 
Стоянів, Тартаків, Камінка-Струмилова [12]. 

На Львів приготовляли ми оперету С. Джон-
са [13], яка в нас вже йшла, та краще обробляли му-
зичну сторону. Збір з “Гейші” у Львові мали добрий. 

Після “Гейші” дали ще пополуднівку “Циганку Азу”, 
так що тоді поділили на марку по п’ять злотих, бо 
система в нас була маркова, так зване “товариство”. 
По відрахуванню всіх видатків решту [коштів] ділили 
на марки. Артист першого положення мав 10 марок, 
третього – п’ять [14].

Зі Львова виїхали ми до Сокаля, а звідтам на Во-
линь. На Волині грали в таких містах, як Горохів, 
Локачі, Володимир-Волинський, де довше забари-
лись і де мали добрі збори. Дальше йшли місце-
вості: Тури[й]ськ, Матіїв [15], Ковель, Камін[ь]-Ко-
ширськ [16], Олика і Луцьк. 

Гарна була того 1928 року осінь – аж до 
25 грудня. 

Зняли ми місто Ровно (Рівне. – Р. Л.), добре 
розреклямували [свій театр] і першою виставою 
дали “Вій”. Велика заля не містила всієї публіки. 
То було останнє місце на Волині, де ми взяли таку 
велику касу. 

З того часу почалась раптова сильна зима. Моро-
зи доходили до 35о, а то й 40о. До театру публіка не 
ходила через страшні морози, і тим самим почалось 

Український народний театр під керівництвом Панаса Карабіневича.
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наше бідування. Грали ми ще в деяких місцевостях 
Волині, та всюди без успіху через ту страшну зиму. 
Часто приходилось відкликати вистави. 

В Дубно приїхали і жили в жидівськім готелі. 
Морози страшні. Приходимо закутані в холодний зал 
і навіть не гриміруємось, бо на залі – кілька осіб. Так 
підряд відміняли ми вистави. Поводження нема. Каса 
театральна також пустіє, а їсти треба. Одержуємо 
авансом по 50 грошів на добу, купуємо картоплю, 
хліб і так колективно живемо. Добрались вкінці до 
Вишнівця, остання місцевість Волині [17]. Морози 
і дальше не припиняються. Публіка там театральна, 
люди гостинні. Кожний з нас забезпечений добри-
ми квартирами, але через сильні морози там публіка 
мало ходить до театру.

З Вишнівця переїжджаємо до Збаража, вже на 
території Східньої Галичини. То був переїзд якихось 
40 км. Слабо одіті, саньми з річами і декораціями, рів-
ниною, де нема ні сіл, тільки степ і степ. Проїхавши 
яких 10 кілометрів, почув я на санях, що замерзаю. 
Виліз з саней, пішов піхотою, думав, що загріюсь. 
Зігріти[ся] я не зігрівався, а ще більш почав мерзнути. 
Знаю з оповідань, що як людина замерзає, тоді люди-
ну клонить на сон. Той самий стан і я відчув. Перед 
очима виринула в мене страшна смерть. Повільно 
плентався я далі без надії на якесь спасіння. Та нежда-
но біля мене заявляються залубні, запряжені добрих 
пару коней, а в залубнях сидить якийсь пан, видно, 
або сам властитель, або адміністратор з фільварку, 
остановляє коні, з жахом питає по-польськи: “Co Pan 
tutaj robi?” [18]. Я йому відразу і не відповів, бо не міг 
і слова промовити. Він вказав мені місце коло себе. Я 
сів, накрився бараницею, і десь по якімсь часі, коли 
я вже трохи прийшов до себе, я сказав йому, хто я, 
звідки і куди направляюся. Так доїхав я з до містечка 
Грималова [19], куди і він їхав. Там я зліз, подякував і 
пішов в ресторан краще загрітися і дещо з’їсти. 

Сьогодні, хотяй вже минає сорок і два роки, ся 
пригода стоїть мені яскраво перед очима. 

До Збаража добрався аж смерком. Гардероби 
нема. Актори змучені, холодні, голодні, мусять одя-
гатися і гриміруватись за кулісами. Це ж кінець зими 
1929 року. Та зима ще не скінчилась. Вона того року 
тягнулась довго.

Так подорожуючи до листопада, проїхали ми і 
грали в таких місцевостях: як Підволочиська [20], 
Тернопіль, Теребовля, Бережани, Рогатин, Ходорів, 
Бібрка, Перемишль і менші містечка. В деяких міс-
цевостях приходилось бувати і два рази. На зимовий 
сезон осіли ми в Тернополі в залі міщанського брат-
ства. Тут виступаю з театру і їду додому, по причині 
хвороби і інші причини. На той час вдома відбувалося 
весілля. Виходила замуж сестра Настя.

 Вскорі вступаю я до трупи І[вана] Когутяка [21]. 
Це був, так сказати, селянський театр, бо переважно 
їздили по селах, вступаючи і до міст. Під оглядом 
художнім не стояв він дуже високо. З професіоналів 
працювали там П[авло] Чугай, який перейшов туди з 
трупи Карабіневича. Він був і режисером. Дальше був 
Єрофеїв Ю[рій], Грузьова [Анастасія], Грузь [Воло-
димир], Янішевський [Володимир]. Всі інші то були 
аматори, які працювали по рокові, по два на сцені, а 
були й початківці. П’єси ставили ми такі: “Безробіт-
ні” М. Ірчана, “Маруся Богуславка” [М.] Старицько-
го, оперета “Пташник з Тиролю” [К. Целлера], “Хата 
за селом” [Ю. І.] Крашевського, деякі п’єси єврей-
ських письменників, як [Я.] Гордіна, [С.] Ан-ського, 
Пейсахова, “Ніч, день і ніч” [С. Ан-ського], “Діти 
Агасфера” [С. Бєлої]; та комедії “Чар однострою” 

Аполлінарія Карабіневич.
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[Я. К. Турського (переклад з польської М. Ва-
цика)], “Воєнний похресник” [М. Геннекена і 
П. Вебера], “Чия дитина” [І. Конич-Лисенка], 
“Запорозький скарб” [К. Ванченка-Писанецько-
го], і драму “Король життя” [за Я. Парандовсь-
ким], і деякі водевілі.

Театр був зіграний, так що п’єси проходи-
ли без суфлера. Населення приймало нас доб-
ре, забезпечувало нас і квартирами, і харчами. 
Матеріяльна сторона була слабенька. Переїзди 
відбувалися виключно взимі саньми, а літом під-
водами. Найбільше лихо було з приміщеннями. 
Часами бували сцени, що не було куди повер-
нутись, не можна було встановити ні мізансцен, 
[н]і декорацій своїх. Були сцени по селах, де не 
мали цілком декорацій, а театральні не пасували, 
були завеликі. Приходилося як-небудь виходити 
з положення. Були і сцени, де цілком не було 
дощаної підлоги, а просто тік. Не було ні рампи, 
ні доброго світла, так що акторів було й мало 
видно на сцені [22]. 

Запам’ятав з таких сцен два епізоди. Йшла 
якась сцена з танцями. Танцює хлопець з дівчи-
ною, дверці коло суфлерської будки із слабих 
дощок, танцор робить там присідку на тих до-
шках, дошки ломляться, а він зникає зі сцени. 
На залі сміх, приходиться давати куртину (заві-
су. – Р. Л.). Танцор вилізає з-під сцени, куртина 
підноситься і дія продовжується. 

Другий випадок: іде перша дія “Марусі Бо-
гуславки”. Я граю роль Степана. Коло стола 
на авансцені шляхтичі грають в кості. Степан, 
прийшовши до корчми, пристає до гурту і про-
грає свої гроші, продає свого любимого коня, 
який виручав його всюди, і вкінці, запалившись 
грою, продає Гіреєві свою сестру Марусю. Одер-
жує кісет з грошима від Гірея, кидає їх на стіл зі 
словами: “Нате, давіться, кляті, але тепер хто ткне, 
то гонор тому по шкурі покажу”. При закінченні 
сих слів витягає з піхви шаблю і б’є по столі. Стіл 
малий, стоїть на крайчику. Коли Степан б’є шаблею 
по столі, сидячі шляхтичі за столом відхиляються, 
тримаючись за стіл, і зі столом падають разом в пуб-
ліку. На залі і на сцені сміх, але то робиться якраз 
під куртину. 

Отакі-то були горе-сцени, часто без гардероб, де в 
холоді десь по кутках приходилось гриміруватись. Та 
актори тим не зражались. Бодро зносили всі невигоди 
і давали населенню все, що тільки могли дати. При-
ходилось по одних тих самих місцевостях бувати й 
по кілька разів. Заїжджали і в гори, як Турка, Бориня, 
Сможе, де тільки транспортом виключно фірами мог-
ли добратись. Такі переїзди бували не раз і по 40 км. 
Як циганський табір в п’ять-шість підвод ішов наш 

переїзд: декорації, гардероби, особисті речі акторів 
на одних, а актори – на других підводах.

У вересні 1932 року організується на терені поль-
ськім Західної Галичини новий український театр під 
назвою “Мельпомена”, яку очолює М[икола] Айдарів 
[23]. Трупа Когутяка наразі розпадається. Нас п’ятеро 
акторів цієї трупи переїжджаємо до новоутвореного 
театру. Так як там не було взагалі українських теат-
рів. Правда, колись в Західній Галичині була трупа 
[Ольги] Міткевичевої [24], та довго вона там не удер-
жалась, хотяй мала і добрі сили. 

Нас прийняли гарно, і мали навіть поважання 
(користувалися повагою. – Р. Л.). Склад трупи на по-
чатках був слабкий, художній рівень дуже низький. 

Юрій кÎбÐин
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З професіоналів майже нікого не було, за 
вийнятком Айдарова, [Марії] Айдарової, з 
більшим театральним стажем [Юрія] Єро-
феєва, який прибув від [театру] Когутяка, 
решта то були аматори та актори з недовгим 
стажем, та вже грали і більші ролі. Публіка 
польська принімала нас добре. Української 
мови вони не розуміли; для того, щоб увес-
ти публіку в курс акції (дії, сюжету. – Р. Л.) 
п’єси, перед кожної вистави, перед третім 
дзвінком виступав один з акторів перед кур-
тиною і давав короткий зміст п’єси. Публіка 
любила наші українські строї, пісні і танці. 

Приїжджали так [в] малі містечка, міста, 
добираючись аж до Горлицького повіту і за-
їхали до Лібуші [25]. Лібуша це було робіт-
ниче селище, де була рафінерія (нафтопере-
робний завод. – Р. Л.) нафти. Та місцевість 
залишила в нас дуже гарні спомини. Нас 
прийняли гостинно ті урядовці рафінерії, 
дали нам у себе квартирі, навіть з харчами. 
Часто після вистави робили нам прийняття. 
Там пробули ми яких три тижні. Грали ми і 
в курортній місцевості Криниці, і дооколиш-
ніх місцевостях. Всюди принімали нас доб-
ре, і матеріяльна сторона була непогана. 

Юрій Кобрин (в центрі) із колегами-акторами 
під час концертних виступів.
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Юрій кÎбÐин

Чим кормили ми ту польську публіку? Ставили ми 
такі п’єси, як “Хата за селом” [за Ю. І. Крашевським], 
“Ой, не ходи Грицю”, “М[аруся] Богуславка” [обидві – 
М. Старицького], одноактівка “Жартівниця” [М. Альбі-
ковського], “Бувальщина” [А. Велисовського], оперета 
“Наталка Полтавка” [І. Котляревського], “Сватання на 
Гончарівці” [Г. Квітки-Основ’яненка], драма “Душе-
губи” [І. Тогобочного], “Нещасне кохання” [Л. Мань-
ка]. Коли ставили одноактівку, [по]над програм дава-
ли концерт, співи хорові, сольові і танці. Майже рік 
пробули ми в Краківськім воєводстві. Грали у всіх 
більших містах. Часами під голим небом давали ми 
пополуднівки, де виступали з концертами і танцями. 

Десь під кінець 1933 року переїхали ми в Келєць-
ке воєводство, це територія Великої Польщі. Згадаю 
ту (тут. – Р. Л.) про один випадок, який стався зі 
мною. Було це [в] місті Олькуші. Заповіли (анонсу-
вали. – Р. Л.) виставу “Циганка Аза”. Десь вечером 
перед виставою приходить до гардероби участковий, 
або як звали тоді жандарм, і питає про моє прізвище. 
Крити не було чого, я признався, що є, і [запитав], 
чого треба. Міліціонер сказав, щоб я зараз явився на 
поліцію. Я знав чого. Десь два роки тому були оголо-
шення ставитись на “ćwiczenia wojskowe” (військове 
навчання. – Р. Л.) всім підофіцерам. На ті “цвічення” 
я не зголосився і не писав нікуди листів, тим більше 

в свої родинні сторони. Нещастя хотіло, що я тоді 
вислав додому пакунок з одягом. Одержавши мою 
адресу, прийшли мене арештувати. Як не просив ди-
ректор [театру], щоб я пішов по виставі, нічого не 
вийшло. Мене арештували і відставили у Краків до 
військової тюрми. По шести тижнях відбувся суд, 
де засудили мене на місяць тюрми з деградацією до 
простого жовніра. Вийшовши на волю, я п’ять днів 
шукав трупу. Знайшов її в день польського Св. Вечера 
на 24 грудня. Грали в Казімері-Великій [26]. 

Побувши ще деякий час в Келєцькім воєводстві, 
переїхали ми на Шлезьк Нижній, а відтак на Виж-
ній [27]. Грали у великому місті Цєшин на границі 
Чесько-Моравській. Там театр мав успіх. Ставлячи 
“Циганку Азу”, чардаш треба було три рази повторити. 

Блукаючи по тих Шлезьках, переїхали ми в 
воєводство Лодзь. Там поповнилась трупа кращи-
ми силами. Прибули там Рудаків, Рудакова, Шимко, 
Жарова. Десь на початку 1936 року заїхали ми у Вар-
шавське воєводство. Там влились до нас в трупу старі 
професіонали, як [Олександр] Ратушний, Ратушна, 
Голубенкова. П’єси йшли ті самі, що і перед тим. Зі 
середнім поводженням грали ми так цілий час аж до 
серпня того року. Що у нас було добре, що директор 
Айдаров був сам художник, малював декорації і бу-
тафорію до п’єс.

Актори у виставі під відкритим небом.



30

З початком серпня я виїхав у відпустку у своє 
Підкарпаття (тобто, йдеться про Прикарпаття. – Р. Л.). 
Гарний був час, погідно. Це вже п’ять років, як я не 
був дома. Вдома в селі Пацикові ставили ми оперету 
(вочевидь, адаптацію опери. – Р. Л.) “Запорожець за 
Дунаєм”. П’єсу ставив я, а музичне оформлення учив 
священик Мартинків зі сином. Через нецілий місяць 
п’єсу (виставу. – Р. Л.) ми дали з успіхом. 

Та і не добувши відпустки, зістав я телеграмою 
відкликаний, тому що театр їде у Варшаву. 

Погідного вересневого дня 1936 року в’їжджаємо 
ми в столицю Польщі у Варшаву. І страшно, і приєм-
но. Не знаю, чи коли і бував у Варшаві український 
театр [28]. Знімаємо зал на великій вулиці Ґрохов-
ській [29]. Добре розреклямована частина міста, де 
граємо. Це передмістя Варшави. Яке ж було наше 
здивування, коли вечером [побачили] битком набитий 
зал. Театр мав успіх. І публіка задоволена, і ми задо-
волені. Кожний має безплатну квартиру по більшій 
часті з харчами. Ще в два-три дні заходять гості пита-
тись, чи всі мають квартири. І я тоді змінив квартиру 
на кращу і ближчу. Там пробули ми майже місяць, так 
що вже й репертуару забракло. Хто нас відвідував в 
театрі? Не пани, таких не було. Робітниче населення, 
молодіж робітнича і міщани.

З Ґроховської [30] переїхали ми на вул. Лазєн-
ковську до гарного і великого театрального при-
міщення. Квартир не міняли, бо трамваї ходили до 

години 12 вночі. Там тоже пробули близько місяця. З 
Лазєнковської переїхали ми [на] [вул.] Черняковську, 
то уже було трохи дальше, так що декому прийшлось 
міняти квартири. Змінив і я квартиру. Мешкав у п[ані] 
Слонецької. Квартира ще краща, як попередня. Звід-
там перебрались ми на [вул.]Вольську, другий кінець 
Варшави. В той час там грав цирк. Цирк увійшов з 
нами в контакт, грати з ним до спілки. Вони висту-
пають, дають нам великі антракти і ми виступаємо 
з концертами і танцями. Платня після умови (згідно 
з угодою. – Р. Л.). Так що ми виступали кілька разів 
у них. 

Десь у січні 1937 року переїжджаємо на другу 
половину Варшави, так звану “Праґу”, яку відділяє 
одну від другої міст на Віслі, званий “Кербедзя”. На 
Празі грали ми вже зі слабим поводженням, та ми 
виїжджали в поблизькі місцевості Варшави.

У Варшаві задержались майже шість місяців і 
оставили по собі гарне враження. Багато хто з варшав-
чан ще приїжджали до нас і на провінцію. Грали даль-
ше у варшавськім воєводстві. Коли було у нас слабе 
поводження, робили живу рекляму. Одягали звичайно 
реквізитора в шаравари, вишиту сорочку. Він ходив 
по вулицях міста і оголошував, яку п’єсу грає сьогодні 
театр. Це був чоловік “поляк”, підібраний на території 
Польщі. В кожнім театрі був реквізитор. Це людина, 
яка помагає обладнати сцену для п’єси як на почат-
ку, так і в антрактах, збирати реквізити у місцевих 

Український народний театр “Промінь” під керівництвом Миколи Комаровського.
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жителів, бо мандрівний театр не спроможний мати 
все своє, як столи, крісла, вазони з квітами (залежно 
від п’єси); як обстановка сальонова – сальонові речі, 
як селянська хата – то селянські речі. Дають йому 
контрамарки і він дає їх за випозичання тих річей. 
І кожний актор мав свою сталу контрамарку, друко-
вану, [яку] давав господарям, де він жив.

 В театрі Айдарова нас кількоро працювали ще 
3 місяці. 

Через непорозуміння з директором нас п’ятеро 
внесли заяву о звільнення нас через 14 днів. Як не 
просив мене директор, щоби я не йшов, я солідари-
зувався з п’ятіркою. 

Виступаючи з театру, я поїхав у Варшаву і там 
жив, з тим, однак, щосуботи і неділі [ми] мали 
з’їхатись в означене місце, щоб грати, де дозвіл на 
гру постарався вже актор нашої п’ятірки. Що може 
грати п’ять осіб? Одначе ми грали п’єсу на п’ять осіб 
і давали концерт з танцями. Та це недовго тягнулось. 
Виступали [лише] кілька разів. Місце[м] постою була 
у мене Варшава. Коли ми вже ліквідували нашу малу 
трупу з п’ять людей, я ще на деякий час остався у 
Варшаві, потім десь через місяць я виїхав додому. 

Це був вересень 1937 року. Без діла я не хотів 
сидіти у селі. Організував драматичний гурток, ста-
вив п’єси, завів курс танців народних. Любителів 
було багато. 33% з кожної вистави йшло мені, плюс 
за танці окремо. Так пройшла зима 1938. Дав я кілька 
вистав, деяких з повторенням. 

Прийшла весна 1938 року. Заячківський організує 
власний театр на території Галичини. Ідуть до мене 
листи за листами, щоби я їхав. Я ще, крім драмгуртка, 
мав кілька лєкцій. Учив початки німецької мови, мав 
ще учнів IV і V класів, слабо учившихся, та ще двох 
старших неграмотних. 

Покінчивши це все, виїхав я до театру Заячків-
ського в містечко Радимно в Ярославському повіті. 
Який склад театру? Молодий, але добрий актор сам 
Заячківський, гарний співак з яким десятирічним 
стажем, його жінка Люба, старий артист [Амвросій] 
Нижанківський, режисер Олесь Левитський, кілька 
акторів з більшим стажем та кілька аматорів. П’єси 
йдуть такі: “Борці за мрії, або Каїн і Авель”, “Мати-
наймичка” [обидві І. Тогобочного], “Невольник” 
[М. Кропивницького за Т. Шевченком], “Бувальщи-
на” [А. Велисовського], “Чия дитина, або Триумф 
медицини” [І. Конич-Лисенка], “Його велике ко-
хання” [Брауна] – нова п’єса-драма, яка проходила 
з великим успіхом. Після того давали ще концерти 
після одноактівок. Репертуар невеликий, але добре 
зіграні актори. 

Проїхали цілий повіт Ярославський, Перемись-
кий, Самбірський, Рудківський, Г[о]родоцький, Жов-
ківський, Сокальський, Камінка-Струмилівський і Зо-

лочівський. У містечку Олеську трупа роз’їжджається. 
Причина того – війна німецько-польська. 

День 17 вересня 1939 року [...] Західну Україну 
визволяє з польської неволі Радянська армія. У Львові 
організується новий театр під проводом [Йосипа] 
Стадника [31]. Я повертаюсь додому і йду на ту ді-
лянку праці, про яку мріяв: іду учителювати. І так 
закінчилось моє одинадцятирічне життя в театрах. 
Це, можна сказати, належить в моїм житті до най-
гарніших споминів. 

Що я там осягнув? Пізнав сцену, гру сценічну, 
[зрозумів], яким повинен бути актор, та випив нема-
лий ківш лиха, бо були часи, де голодний і холодний 
плентався по просторах Польщі і України. То були 
часи гарні, звиджування нових місцевостей, пізнан-
ня людей гарних і поганих. Той період життя, життя 
молодої людини, належить до добрих споминів.

1. У спогадах помилково написано “Карабінович”. 
“Новий український театр” під керівництвом Панаса 
Карабіневича (1897–1964) постав 1927 р. із колишніх 
акторів “Українського наддніпрянського театру” під 
керівництвом Ольги Міткевич (детальніше див. При-
мітку № 24) і був на той час одним із найкращих на 
західноукраїнських землях колективів, який спеціалізу-
вався на класичному побутово-етнографічному репер-
туарі, а також ставив популярні оперети та комедії. 
Трупа намагалася стаціонуватися в Луцьку (1928) і 
стати провідним театром Волині. (Детальніше див.: 
Лаврентій Р. Українські театри Панаса Карабіневи-
ча (20-30 роки ХХ століття) // Вісник НТШ. – Львів, 
2011. – Чис. 45 (весна-літо). – С. 39–45).

2. Ю. Кобрин від 1 грудня 1927 р. до 1 червня 1928 р. 
працював крамарем і книговодом (бухгалтером)  в ук-
раїнському кооперативі у с. Велдіж (нині  с. Шевченкове 
Долинського р-ну Івано-Франківської области). Через 
проблеми зі здоров’ям (початки туберкульозу) роботу 
змушений був залишити.

3. Село Ріпне, нині  Рожнятівського р-ну Івано-
Франківської обл.

4. У тексті помилково написано:  Левицький.
5. Аполлінарія Карабіневичева (Лопухович, псевдо: 

Люся Барвінок; 1896–1971), дружина Панаса Кара-
біневича, переважно виконувала роль і режисерки, і 
мистецького керівника театрів під адміністративним 
управлінням свого чоловіка. 

6. Насправді авторство належить не К. Ванчен-
кові-Писанецькому, популярному драматургові й теат-
ральному діячеві кін. ХІХ – поч. ХХ ст., а письменникові 
С. Черкасенкові.

7. У тексті помилково написано: “Джонсона”. 
8.  Прізвище німецького композитора Жана Ґільбер-

та (Jean Gilbert; справж.: Макс Вінтерфельд) ширше 
відоме у французькому варіянті вимови – Жільбер.

Юрій кÎбÐин
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9.  Очевидно, йдеться про подружжя Олександра 
та Марії Левицьких. Інше, пізніше ще відоміше по-
дружжя Левицьких, Євгена та Віри, на той час ще не 
існувало: Віра (у дівоцтві – Вишневська) дебютувала у 
театрі П. Карабіневича щойно 1933 р.

10. У тексті помилково написано: “Карабінеро-
ва”.

11.  Визначний театральний діяч, досвідчений ак-
тор, режисер, мистецький керівник низки провідних 
українських театрів Микола Бенцаль помер у Коломиї 
1938 р.

12. Нині м. Кам’янка-Бузька, районний центр у 
Львівській обл. 

13.  У тексті помилково написано: “Джонсона”.
14. Так звана “маркова система” передбачала паї-

частки, згідно з якими визначався статус актора в 
трупі та пропорційно нараховувався заробіток (оскіль-
ки прибуток від вистав був різний, то й оплата праці 
кожного разу була іншою).

15. Матіїв, чи Мацеїв – нині смт Луків Турійського 
р-ну Волинської обл.

16.  Нині місто Камінь-Каширський у Волинській 
обл.

17. Нині містечко Вишнівець належить до Збаразь-
кого р-ну Тернопільської обл.

18.  “Co Pan tutaj robi?” (польськ.) – Що Ви тут 
робите?

19.  Нині смт Гримайлів Гусятинського р-ну Тер-
нопільської обл.

20. Смт Підволочиськ – нині районний центр у 
Тернопільській обл.

21. Український театр Івана Когутяка (1891–
1968) – як явище – чи не єдина українська трупа в Гали-
чині та на Волині, що діяла протягом усього міжвоєнно-
го періоду, ставши певним мистецьким плацдармом для 
багатьох митців сцени. Умовна “стабільність” супро-
воджувалася плинністю кадрів, поспіхом підготованим 
у мандрівних умовах репертуаром, який особливо й не 
оновлювався, залишаючись у рамках “побутовщини”, 
все ж таки була чимось більш постійним на тлі кризо-
вої театральної ситуації на західноукраїнських землях. 
(Детальніше див.: Лаврентій Р. Українські театри 
Івана Когутяка (1920–1939 рр.) // Вісник НТШ. – Львів, 
2010. – Чис. 44 (осінь-зима). – С. 31–35).

22. Дописувач “Театрального мистецтва” від-
находив позитив у такій далекій від ідеальних умов 
праці: “Заслуга п[ана] Івана Когутяка в тому, що він, 
роз’їжджаючи зі своєю трупою по глухій провінції, 
дає можність нашому громадянству зазнайомлюва-
тись з театральним мистецтвом та будить охочих 
до орґанізування аматорських гуртків при місцевих 
товариствах” (Театроман. Театр Івана Когутя-
ка // Театральне мистецтво. – Львів, 1924. – 15 чер-
вня. – Вип. ІІ. – С. 39).

23. Харків’янин Микола Айдарів (Айдаров) на за-
хідноукраїнських теренах працював у театрах Івана 
Когутяка, з частини акторів цих труп творив і свої 

власні колективи, як-от:  “Відродження” (1922 р. 
виступає в Луцьку; 1924 р. об’їжджає західні міста 
Польщі) чи, з вересня 1932 р. – “Мельпомена”. Про 
виступи саме цього українського театру на Лемківщині 
критика писала: “Українське слово й пісня оживили 
людей, людьми і Богом забутих” (Гість.Український 
театр “Мельпомена” в Тиличі // Діло. – 1933. – 23 бе-
резня. – Ч. 72. – С. 6. – (Дописи. Лемківщина)).

24.  Надзвичайно високого мистецького рівня трупа 
“Український наддніпрянський театр” під керівниц-
твом Ольги Міткевич(-евої), основу якого становили 
емігранти з центрально-східної України, існував у 1925–
1927 рр. Провідні актори: подружжя Яків та Леся 
Кривицькі, Микола та Олена Бенцалі, Лавро та Клавдія 
Кемпе, Леонід Боровик, Микола Комаровський, Євген Ці-
сик, І. Міткевичівна. Промовистою є репліка анонімного 
рецензента щодо діяльності цього колективу: “Трудно 
вдержатися, аби при цій нагоді не висловити жалю, що 
найкращий наш театр на західних українських землях 
майже рік мандрує по чужині, витираючи найбільші 
польські “діри”, а Львів, Станиславів, Тернопіль, Луцьк, 
Рівне, Перемишль і инші більші та менші наші міста 
в цей час залишаються без театру...” (Вигнанець знад 
Дніпра. Український театр під дир. О. Міткевич // 
Діло. – 1926. – 5 вересня. – Ч. 196. – С. 4. – (З теат-
рального мистецтва). Від 1928 р. О. Міткевич працює в 
іншому форматі: її нова, більш камерна трупа виступає 
як Українська артистична ревія. Ареал мандрів також 
охоплював найвіддаленіші терени Польщі.

25. Нині с. Лібуша Горлицького повіту Малопольсь-
кого (у міжвоєнний період – Краківського) воєводства, 
Польща. Село лежало у смузі українських сіл на межі 
з Малопольщею.

26.  Казімєжа-Велика, або Казімєжа-Вєлька – місто 
у Польщі, нині повітовий центр Свєнтокшиського воє-
водства (раніше входило до Келецького воєводства).

27. Нижня та Верхня Сілезії.
28. Як стверджує історик театру Ростислав 

Пилипчук, українські театри у Варшаві виступали з 
гастролями починаючи від 1888 р.: першими були над-
дніпрянці – трупа Михайла Старицького, потім – за-
хідноукраїнська приватна трупа Омеляна Бачинського 
(детальніше див.: Пилипчук Р. Виступи трупи Марка 
Кропивницького у Варшаві 1892 р. // Україна. Тексти і 
контексти. Книга на пошану Професора Стефана Ко-
зака з нагоди Його ювілею сімдесятиліття. – Варшава, 
2007. – С. 397–413).

29.  У тексті помилково написано: “Горохів-
ській”.

30. У тексті помилково написано: “З Горохова”.
31. Йдеться про самоорганізований у вересні-

жовтні 1939 р. з різних західноукраїнських мандрівних 
труп Львівський український драматичний театр 
ім. Т. Шевченка, який радянська влада документально 
затвердила наприкінці року як – державний Український 
драматичний театр ім. Лесі Українки. 
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Двадцятий Міжнародний театральний фестиваль 
“Мельпомена Таврії”, що відбувся  17-26 травня 2018 року, 
без сумніву,  наймасштабніший за всі попередні роки сво-
го існування: вистави на різних майданчиках та в різних 
містах (Херсон, Миколаїв, Олешки), зустрічі з письменни-
ками, читання п’єс, майстер-класи, виставки, традиційна 
карнавальна хода, концерти. Протягом десяти днів було 
показано 69 вистав театрів з України, Португалії, Ні-
меччини, Литви, Польщі, Угорщини, Туреччини, Ізраїлю, 
Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдови. 

Упродовж усієї історії фестивалю “Мельпомена 
Таврії”  шанувальники театру побачили у Херсоні 403 
вистави з 17 країн світу. Але професіоналів, звичайно, 
вражають найбільше не кількісні, а якісні показники. За 
два десятиліття “Мельпомена Таврії” стала знаком якос-
ти творчо-адміністративного мистецтва Олександра 
Андрійовича Книги – засновника фестивалю, директо-
ра-художнього керівника Херсонського обласного ака-
демічного театру ім. М. Куліша. Невтомною працею своєї 
театральної команди він довів, що успіх гарантований, 
коли за справу беруться професіонали. Про европейську 
модель успішного українського фестивалю – наша розмова 
з Олександром Книгою. 

“... ценÒÐÎб²жна Ñила ÌиÑÒецÒва ”…

Олександр кнИГа

ПÐакÒика 

Світлана Максименко: Олександре Ан-
дрійовичу, двадцята “Мельпомена Таврії”, як 
Ви сказали, вже “доросла дівчинка”. До Вас, 
як до її батька, логічне запитання: що ж у ній 
“від батьків”, а що, коли “дитина” виросла, 
Вас самого здивувало?

Олександр книга: Напроти мого кабіне-
ту висить афіша нашого першого фестивалю: 
три дні і сім вистав. У 2018 році – десять днів 
і шістдесят дев’ять вистав. Коли ми усе роз-
починали, хотілося, щоб це був великий ук-
раїнський театральний Авіньйон. А чому ні? 
Якщо працювати, то все обов’язково вдається. 
Наш фестиваль це підтверджує. Ми ж робили 
його завжди наперекір усьому. У нас ніколи 
не було коштів, державної підтримки. Ми або 
просили своїх глядачів, або ходили з простяг-
нутою рукою: на вторговані кошти від прид-
баних вами квитків ми запросимо до Херсона 
хороші театри!

І поступово до нас поверталися владці міс-
та, области. У них з’являлося розуміння того, 
що це потрібно не персонально Книзі, а надає 

“Мельпомені Таврії” вручають 
український паспорт (2014).  
Світлина Д. Максимова.
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Херсону туристичної привабливости. Турист не буде 
гуляти містом з неприбраними вулицями: йому пот-
рібна знакова подія. Подорожуючи Европою, бачимо, 
як багато країн “притягують” туристів організовани-
ми креативними маршрутами: “слідами Святої Марії” 
або “мощі Христофора Колумба”…

Ми років сім чи вісім показуємо вистави прос-
то неба, у лісі. Це вже наш бренд, він розлетівся по 
всій Україні. От цьогоріч, до прикладу, в Івано-Фран-
ківську, на “Порто Франко”, грали вистави у замку 
Потоцького… Якби ми правово були більш захищені, 
як у цивілізованому світі, то могли б мати серйозні 
дивіденди за наші винаходи (сміється). 

Ми першими у пострадянські роки під час “Мель-
помени Таврії” посадили для розмови за один круглий 
стіл режисерів та драматургів. Це був скандал! Митці 
почали публічно звинувачувати один одного у творчій 
ізольованості, з’ясовувати причини своїх проблем і 
сучасного театру!

С. М.: У світі за скандал, як частину піару, пла-
тять великі гроші… 

О. к.: А в нас це виникло органічно!(сміється). 
Пізніше з’явилася вже й “Драма UA”. На цьо-

горічному фесті у нас була турецька делегація дра-
матургів, які живуть у містах двох країн: у Стамбулі 
та Кьольні. Я планую організувати в Херсоні між-
народну конференцію драматургів і перекладачів. 
Якщо ми справді йдемо в Европу, то ми мусимо знати, 
чим живуть сьогодні Польща, Німеччина, Туреччина. 

Не треба замикатись, зациклюватись на національ-
них, релігійних особливостях. Це роблять політики: 
розділяють за мовними, культурними ознаками! А 
культура не має кордонів. Мистецтво плекає загаль-
нолюдські цінності. Бачимо, як за двадцять років 
відбулися такі речі, на які ми не сподівалися. Запра-
цювала центробіжна сила, яка втягнула у наш вир 
безліч людей з багатьох країн. Вони дивуються: “У 
нас цього в столиці немає”. А у нас, у Херсоні – є! 
І ми горді з цього.

Ми розуміємо: нам не вистачає національної ідеї. 
Де її шукати? Фестивалем ми мостимо ту дорогу, 
на якій можна достукатись до людських сердець. 
Це – важко, інколи опускаються руки, бо ми у вічно-
му пошуку. Змінюються губернатори, мери, і знову 
доводиться переконувати… Державна система, як 
бачимо, не спрацьовує. Справді важко… 

Перші два дні під час цього фестивалю я ходив з 
лихим настроєм: все, думав, більше не буду…

С. М.: Ми це помітили в кулуарах…і злякались. 
За двадцять років “Мельпомени”, враховуючи склад-
ності, розчарування не переважило?

О. к.: Ні. Мене надихають дуже прості речі: я 
дивлюсь на своїх дітей (їх у мене п’ятеро), на молодь 
і розумію: Україна не вмре! Просто має змінитися 
покоління. Я теж належу до зрадженого покоління. 
Просто я більше читав, а може, спрацьовують гени 
предків (я з німецьким корінням барона Кнайге)? А 
ще мене гріє розуміння того, що молоді – інші, вони 

Гості та учасники Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії” “на землі Олесандра Книги”, 2009 р.
Світлина Олесандра Андрющенка.
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змінять цю державу. Якщо захочуть, то їх ніщо не 
зупинить. На доказ цього – моя найменша дочка - 
першокласниця! Ніщо, навіть татів ремінь, для неї 
не аргумент (сміється)…

С. М.: Тато застосовує такі методи виховання до 
дівчинки?!

О. к.: Спробував одного разу, коли не вистачило 
доводів… І зрозумів, що не спрацьовує… Ці люди – 
інші, вони інакше мислять..

У театрі теж: під час фестивалю на одній закор-
донній виставі не спрацював екран синхронного пере-
кладу. Я – у паніці. А публіка… дивиться, адекватно 
реагує, не помічає технічної вади! Більшість з них 
знають англійську. Це мене тішить. 

С. М.: Звичайно, глядач став іншим. Але зміни-
лась і соціополітична ситуація. Херсон розташований 
неподалік території окупованого Криму. Усі грома-
дяни України перебувають у тривалому стресовому 
стані. Чи змінюється роль і місце театру у цьому кон-
тексті, на Вашу думку? 

О. к.: Херсон – місто українське, і ніколи ні в кого 
це не викликало сумнівів. Навіть після подій 2014 
року ми не припиняли фестивальної діяльности. В 
місті було тривожно, лунали попередження про замі-
нування… І як мені було приємно, коли телефонували 
угорці, португальці: ми їдемо до Вас на фестиваль! 

Тоді тисячі херсонців вийшли на театральну ходу, 
всі відчули, що ми – спільнота! А поодинці нас легко 
знищити. Коли губернатор це побачив, стояв оше-
лешений і сам запропонував: що можу зробити для 
театру? Ми давно мріяли замінити крісла у глядній 
залі, і нам виділили для цього кошти. Важливо, що 
посадовець реально побачив силу впливу театру і 
пройнявся нашими проблемами. 

С. М.: Таке буває часто?
О. к.: Не завжди. Я працюю в театрі двадцять 

дев’ять років. За цей час змінилося сімнадцять губер-
наторів… З усіма доводилось розмовляти, перекону-
вати: мовляв, бачите, у нас у театрі повні зали, сюди 
приходять люди. Отже, ми їм говоримо про добре і 
вічне? 

С. М.: А тепер про місто і Вашого глядача. Як 
Ви з ним працюєте. Звідки беруться ці аншлаги на 
кожній виставі фестивалю? 

О. к.: Просто працюємо. Повернуся знову до ту-
рецької делегації. Ми гуляли містом, і вони запитали: 
чому на вулицях людей мало, а в театрі – повно? Я 
кажу: “Бо усі – в театрі!”. Це результат багаторічної 
праці всього колективу театру. Багато років уперто, 
не зважаючи ні на що, ми щодня відчиняємо двері 
театру, чекаємо своїх глядачів. Робимо для них подію. 
Наші чотири театральні сцени – це можливість стави-
ти вистави на різні смаки. Хочете авангард? Буде вам 
авангард. Хочете сучасну драматургію? Будь ласка. 

Хочете мюзикл? Ідіть на велику сцену. Хочете випити 
кави і послухати класичну музику? Запрошуємо! Ми 
намагаємось задовольнити усі смаки. Плюс – бага-
торічна робота з дітьми. Ми її ніколи не припиняли. 
Коли я довідався, що у місті 65 шкіл, то зрозумів: 
близько 65-ти тисяч потенційних глядачів. А якщо 
кожен по дві гривні заплатить – “самашедші дєньгі”, 
як казав Жванецький. Коли я починав тут працювати, 
до зали приходило по 10 – 15 глядачів… 

С. М.: Поділіться досвідом. У Вас є ноу хау, влас-
ні методи роботи з глядачем? 

О. к.: Ми самі собі набивали лоби. Ніяких ре-
цептів не існує. Маємо стандартний український 
драматичний театр, з типовим штатом, посадовими 
обов’язками. Жоден театр України не мав рекламної, 
комерційної служби. А ми їх запровадили, і вони дали 
результат. Потім –  посада комерційного директора зі 
службою.… Прийшли туди люди з амбіціями, хотіли 
щось вигадувати. До речі, ми навіть не піднімали 
відсотків за продаж квитків: до минулого року допла-
чували лише 10%, коли по Україні вже було 20-30%. 
Я заохочував таким чином: хочете більший відсоток, 
зробіть аншлаг! 

Раніше у нас дуже просто було працювати зі 
шкільним глядачем: привів 700 дітей – отримав до-

Світлана Максименко та Любов Калюжна, завідувач літера-
турної частини Театру ім. Миколи Куліша. Херсон, 2018 р.
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плату. Я це заборонив. Увів посаду заступника комер-
ційного директора для роботи зі школами. Одна особа 
(до, речі, це була моя дружина) мусила “обійти” кож-
ну школу, зустрітися з кожним директором, запропо-
нувати співпрацю з навчальним закладом. Потрібна 
творча зустріч, оренда театральних костюмів, напи-
сання сценаріїв, організація театралізованого вечора? 
Ми до ваших послуг! Ми навіть можемо обговорити 
питання репертуару: що потрібно школі? Так на афіші 
з’явилася Леся Українка. Тобто, ми спочатку пішли до 
них, сховали свої амбіції, не хотіли, щоб наша дорога 
заросла бур’яном. Запустили маховик, який працює 
щодня. Це означає, що я впродовж тридцяти років не 
можу собі дозволити прийти пізно і поїхати рано. 

У нас щороку по шістнадцять прем’єр. Штат у 
нас такий самий, як в інших театрах, і платня іден-
тична. Коли мене брали на роботу до театру, я сам 
запропонував: підпишімо контракт (їх тоді не було) 
з умовою доплати за виконання річного фінансового 
плану. І начальник управління культури пішов на це. 
Кошти були незначні, за рік я отримував три тисячі 
доплати, але це працювало. 

Зараз у місті ми розповсюдили багато театраль-
них кас. На мікрорайоні з’являється новий супермар-
кет? Там обов’язково наші каси. Знаємо, з околиць 
спеціяльно до нас не поїдуть. З’явився інтернет? Про-
даємо квитки онлайн! А “БОРГ”, бюро організації 
глядача (у нас це адміністратори з розповсюдження 
квитків) підключається, коли треба продати виставу, 
яка “не касова” і потребує додаткових зусиль та ін-
телектуальної роботи глядача…

Сьогодні, коли існує в суспільстві соціяльна на-
пруга, я збільшую прокат “відпочинкових” вистав, 
комедій. Розумію, люди втомлюються, їм потрібна 
терапія. Вмикаєш телевізор, розгортаєш газети: пові-
сили, убили, пограбували... Де театр? Суцільний не-
гатив! 

С. М.: Олександре Андрійовичу, двадцятий фес-
тиваль, окрім традиційних сцен, доповнився ще но-
вими: Урбан-садом – з виставами Сергія Павлюка, 
у Миколаєві показували фестивальні вистави. Па-
ралельно, у Херсонському театрі ляльок, теж від-
бувся фестиваль… Така кількість локацій, вистав, 
форм – про що це свідчить?

О. к.: Ми “Мельпоменою” експериментуємо 
давно. На шістнадцятому фестивалі, коли захопили 
Крим, в Херсоні на церемонії урочистого відкриття 
фестивалю вручили нашій повнолітній “Мельпомені” 
жовто-синій український паспорт. 

А сьогодні їй уже двадцять… Вона чудова півден-
на жінка. І народжує два фестивалі: “Мельпомена на 
Миколаївщині” в українському театрі драми і музич-
ної комедії міста Миколаєва [директор М. Берсон], 
російському драматичному театрі [директор А. Свис-

тун]  та в Херсонському театрі ляльок  “Кришталеві 
вітрила” (фестиваль цей був раніше, потім на якийсь 
час зупинився через зміну керівництва). Надалі вони 
планують працювати самостійно. 

С. М.: Традиційно на “Мельпомені Таврії” пра-
цювала експертна рада з провідних українських теат-
рознавців, а майбутні студенти-театрознавці з Києва 
і Львова мали у Вас непогану “виробничу практику” 
- випускали театральні газети, бюлетені. Фестиваль 
був конкурсним. Усе стало по-іншому: 2018-го ніяких 
номінацій, критики зробилися гостями фестивалю. 
Ви змінили концепцію його, відмовились від “зма-
гальности”?

О. к.: Час відмовлятись від “змагальности”... Тим 
паче, що народжуються в Україні нові конкурсні фес-
тивалі (до прикладу, “Гра”). Для мене ж важливішим є 
не “змагальний” аспект, а територія для спілкування: 
приїздять до нас драматурги, режисери, композитори, 
менеджери. За дні фестивалю я вже домовився про 
поїздку до Молдови, підписали угоду про співпрацю 
з португальським театром, зараз ведемо перемовини з 
Польщею. Розпочав співпрацю зі Штутгартом (Німеч-
чина)… І все це – завдяки “Мельпомені”. Важливо, 
щоб тебе помітили, але ще важливіше, щоб на перс-
пективу можна було показати себе іншому глядачеві, 
місту, державі. Ми завдяки фестивалю отримали ве-
лику кількість заявок, побачили себе у міжнародно-
му контексті й самі творчо зросли. Цього року у нас 
з’явилась нова локація Урбан-сад, по суті, це творча 
майстерня режисера Сергія Павлюка. 

А ще адміністрація міста Олешки попросила нас 
привезти до них фестивальні вистави, і три театри 
грали у них при переаншлагах (раніше я там не міг 
продати більше як тридцять квитків). Вони зробили 
ремонт, мають амбіції, у їхньому палаці культури зву-
кова апаратура краща, ніж у нас у театрі. Це геогра-
фічне розростання  якраз характерне для двадцятого 
фестивалю. 

С. М.: Хочу відзначити високий художній рівень 
“Мельпомени - 2018”: у програмі три-п’ять вистав 
щодня і серед них одна – обов’язково подія! У вас 
змінилися механізми відбору? 

О. к.: Ні, механізми відбору не змінилися. Ду-
маю, якісно зріс український театр. З’явились молоді 
українські режисери, драматурги. І мені важливо, 
щоб вони тут показались, я прагнув привезти до нас 
усе те найкраще, що є в Україні, щоб до нас приїха-
ли друзі. Не гонюсь за супердорогими закордонни-
ми театрами. Та все ж, хто з-за кордону приїздить 
до нас, самі оплачують дорогу. Але через них ми 
бачимо контекст европейського і світового театру, 
їхні тенденції, естетику… Є у нас багато спільного: 
португальці скаржаться – через Евробачення їм не 
виділили коштів (наша ситуація?). Поляки кошти ви-



3737

Îлександр книга

дають тільки на вагомі національні проєкти. Бачимо: 
скрізь театри живуть не завдяки, а всупереч. Але ми 
не можемо опускати рук, бо скотимось до Бронксу. А 
це найлегше, працювати – важче. Але треба!

С. М.: Враховуючи загальноевропейську фінан-
сову кризу, чи не плануєте Ви реорганізувати “Мель-
помену Таврії” у менш витратний, локальний проєкт? 
До прикладу, форуму драматургів або режисерів, або 
директорів театрів?

О. к.: Думаємо. Театр настільки потужно роз-
винувся, що ми можемо собі дозволити камерніші 
форми. Можливо, восени спробуємо провести ще 
один фестиваль – монодрам. До речі, вже розпочали 
працювати у бібліотеках, навіть привозили до вас, у 
Львів, одну виставу. Їм сподобалось. Просять при-
їздити щомісяця. В Херсоні маємо тридцять п’ять 
бібліотек. Гадаю, настав час змінити уявлення про 
бібліотеки як лише місце зберігання книг. Поки що 
ми “запустили” цей проєкт безкоштовно: хтось спри-
ймає, хтось – ні… 

С. М.: Ще ми маємо старовинні замки …
О. к.: Так, ми показували в замку виставу режи-

сера Сергія Павлюка “Понтій Пилат”, потім дістали 
запрошення зіграти її в Португалії. Така система не 
нова у світі, угорці так працюють вже третій деся-
ток років. Але ми хочемо наповнити цю форму своїм 
змістом. Пошуки, запропоновані у нас, на півдні Ук-
раїни, на Херсонщині, не минають даремно: зараз в 
Мукачевому театральний фестиваль відбувається в 
стінах місцевого замку. Наш губернатор запропону-
вав: може, зробимо плавучу сцену? А ми вже робили 
це на одному з фестивалів: грали “Задунаєць за по-
рогом” (“Запорожець за Дунаєм” у сучасній редакції 
театральної компанії “Бенюк і Хостікоєв”) на березі 
Дніпра, на плавучому доку. 

Сьогодні, коли ми говоримо про децентралізацію, 
то бачу, як в тих територіальних громадах, де до влади 
прийшли люди не політичні, а прагматичні, просять 
привезти вистави театру імени Миколи Куліша. В 
селі сьогодні працюють молоді фермери, їх треба 
підтримувати. Я сам починав працювати в селі (в 
сімдесятих роках ХХ століття), за сім років роботи 
нам вдалося створити в місцевому палаці культури 
такий центр дозвілля, який став зразковим для всього 
колишнього СРСР…

І зараз я знову в селі: сім років тому купив два 
гектари землі: пісок і пустеля. Насадили там з сім’єю 
і дружиною ліс, створили відпочинкову базу “Чума-
цька криниця”. Це щоденна важка праця, мені ніхто 
нічого не дав готового. Це плоди власних трудів. 

С. М.: Ми говоримо про ті якісні зміни, які від-
булися завдяки “Мельпомені Таврії” у місті, країні, 
театрі… А як двадцятирічний фестиваль змінив са-
мого організатора, Олександра Книгу?

О. к.: Не задумувався ніколи…( павза). Принай-
мні, я не заспокоївся. Біжу.  Ніколи не встигаю. Не 
розчарувався в людях. В театрі у нас гарна команда. 
Часом на них гніваюсь, кричу… Але якщо мовою 
статистики: у Херсоні сьогодні 293 тисячі мешкан-
ців (тридцять років тому було 500 тисяч), з них ми 
обслужили 164 тисячі глядачів. Це високий відсоток 
відвідування. Я розумію, звичайно, що хтось прихо-
див десять разів, а хтось – один. 

Мене найбільше тішить, коли у фоє люди пита-
ють, де амфітеатр? Значить, прийшли вперше! Або 
коли в місті вітаються незнайомі люди, або коли пе-
ред театром стоять автобуси аж з Генічеська. Це 230 
кілометрів від Херсона! Я розумію, наскільки театр 
потрібен людям!

С. М.: І останнє запитання. Коли корабель збудо-
вано, і красень у водах з командою однодумців, а за 
бортом залишаються ті, хто “не вписався” в екіпаж 
професіоналів... І вони починають “заявляти” про 
себе “смаженими” статтями деяких “журналістів” у 
місцевій пресі. Як Ви реагуєте на це?

О. к.: Реагую як звичайна жива людина…Об-
ражаюсь. А потім… приходжу до театру, працюю й 
одразу все забуваю. Театр лікує!

С. М.: Дякую!
Розмовляла Світлана Максименко,

Херсон-Львів

Студенти-театрознавці Тетяна Жолтанецька, Мар’яна Ян-
кевич, Леся Мазепа з викладачем  Світланою Максименко під 
час роботи на фестивалі “Мельпомена Таврії”, 2013 р.
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Майя Гарбузюк: Ростиславе, вітаю! Щойно минуло 
десять років, як Ви обійняли посаду директора цього 
театру. Тоді Ви були наймолодшим театральним дирек-
тором в Україні. Як це сталося? Що Вас вело? Звідки 
Ви знали, що Вам поталанить? 

Ростислав Держипільський: Це не таємниця – у 
крісло директора я потрапив зовсім несподівано для 
себе. Спонтанне рішення... Адже я став – зауважте – 
саме директором, не головним режисером, не художнім 
керівником. Після закінчення Львівської консерваторії я 
працював тут, у Франківському театрі, три роки, потім 
поїхав до Дмитра Богомазова на Вільну сцену, де пробув 
теж три роки. Це була для мене ще одна школа. Все, що 
було в Україні тоді найновіше – він в нас вкладав, з нами 
і на нас випробовував. Богомазов, на мою думку, один з 
небагатьох в Україні режисерів, який досліджує театр. 
Не тільки експлуатує, а саме досліджує... Я одружився, 
повернувся до Франківська, до театру. Почав викладати 
в Інституті мистецтв на акторському курсі. Увесь свій 
багаж – з одного боку школа Козака, курбасівська тра-
диція, досвід заньківчан, а з іншого – школа Богомазова 
– почав віддавати студентам. Я тоді був молодий, 28 
років, не набагато за них старший, тож мій і їхній макси-
малізм перетворив це навчання на постійні студії. Возив 

ÒеаÒÐ ÌÎльфаÐиÒь…Ростислав ДЕРжИПіЛьСькИй

Ростислав Держипільський – народний ар-
тист України, актор, режисер, театральний 
педагог, директор-художній керівник Івано-
Франківського академічного обласного музич-
но-драматичного театру ім. Івана Франка. 
Народився у Косові (Івано-Франківська обл.). 
Випускник Львівського державного вищого 
музичного інституту ім. М. Лисенка (курс на-
родного артиста України, професора Богдана 
Козака). Викладач акторської майстерности в 
Інституті мистецтв Прикарпатського націо-
нального університету ім. Василя Стефаника.
Генеральний директор Міжнародного фестива-
лю актуального мистецтва “PORTO FRANKO”.
У творчому доробку – ролі в театрі і кіно та 
два десятка режисерських робіт, багато з яких 
відзначені нагородами українських та зарубіж-
них фестивалів. 

Ми сидимо у директорському кабінеті при 
смачній каві, звареній самим господарем. Рідкіс-
на година спокою у цьому, сповненому вируючих 
пристрастей, місці.Розмовляємо про ювілей, що 
минув недавно. Про фестиваль, який на порозі. 
Про Гуцульщину, мольфарів і, звісно, театр…
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їх на різні тренінги, запрошував до них викладачів, 
ми переглядали безліч відео, багато дивились хоро-
шого театру. Фактично, це  було виховання серйозних, 
готових працювати у сучасному мистецтві акторів, 
формування театральної еліти. Коли ж вони закін-
чували навчання, то я розумів, що стан тогочасного 
франківського театру не зовсім відповідає нашим 
мріям... Мені їх просто зробилося шкода. Я сказав, 
що не для того їх виховував, аби вони опинилися в 
такому середовищі... 

М. Г.: Мабуть, багато хто у театрі не ставився тоді 
до Вас серйозно... .

Р. Д.: Це так. Була лише невелика група людей – 
після постановки Гринишина “Галілео Галілея” – 
котрі хотіли якісних змін у театрі на краще. Та виста-
ва, до речі, нам багато чого дала, зокрема мені як 
акторові  – Мирослав пропонував завдання і водночас 
відкривав простір для свободи. Я ж не люблю, коли 
мене ставлять в рамки. Не люблю бути рабом. І рабів 
не люблю. Зрозуміло, що ця група, яка складалась 
тоді з п’яти чоловік, захотіла дальших змін, і щоб Ми-
рослав очолив наш театр. Але це не було можливим. 
Тоді мої друзі звернулись до мене. Я був ошелеше-
ний, бо зовсім не думав про таке рішення. Але врешті 
зрозумів – ми всі говоримо про відповідальність. А 
коли настає час – втікаємо від неї. Тому я подав свою 
кандидатура на посаду директора. 

М. Г.: І перемогли! 
Р. Д.: Ні! Спершу програв... Просто так сталось, 

що новообраний директор вирішив не працювати у 
нас. І тоді покликали мене. Так я опинився у цьому 
кріслі.

М. Г.: А якби цього не сталось?
Р. Д.: Створив би свій театр. Не міг би залишити 

своїх студентів напризволяще... Тоді ж новий губер-
натор був на кілька років старший від мене – і ми 
знайшли спільну мову, він розумів мене. На перших 
зборах колективу я розповів про стратегію нашої ро-
боти, всі були здивовані, що я можу так говорити. Я 
одразу запросив на першу постановку Юрія Одино-
кого, відомого режисера, одного з найкращих тоді. 
Така була моя тактика – все найкраще тоді в Україні я 
мав привести в театр. Прйшла молодь, мій курс, і ми 
працювали вдень і вночі. Колектив був дуже розба-
лансований. До цього робили дві-три постановки на 
рік, грали вісім вистав на місяць. Люди звикли мало 
працювати, нарікаючи на мізерну платню. За перший 
сезон ми зробили 8 прем’єр – щоб зрушити  виробни-
чий механізм. Це була велика відповідальність. Але я 
розумів: я вже тут, на мене впав цей хрест, треба його 
приймати. Є багато притч про це. Вже далі я зрозумів, 
що це просто мій шлях.

М. Г.: І жодного разу за десять років Ви не пошко-
дували про своє рішення?

Р. Д.: Не встиг (сміється)... Бог якось так мені 
дав, що доволі скоро почали з’являтися результати 
нашої роботи. Вже за пів року театр отримав статус 
академічного. Так, розумію, тоді це було “на виріст”, 
нахабно з мого боку, але змінивши фінансову ситуа-
цію, я тримав у руках інструменти впливу на акторів. 
Тепер я міг вимагати від них віддачі, повноцінної 
роботи, розмови про малі зарплати закінчились. І так 
далі мені Бог давав: я робив те, що хотів, не маючи об-
межень. Тодішній губернатор Микола Пальчук мене 
дуже розумів. Ми завжди знаходили спонсорів для 
втілення різних шалених ідей, для запрошення най-
кращих режисерів. Це високо піднесло акторський 
рівень, і насправді, на перших виставах глядачі-те-
атрали не впізнавали наших акторів – настільки не-
сподівано й по-новому вони розкривались у руках за-
прошених постановників. Хоча загальний глядацький 
рівень був настільки низький, що страшно сказати. 
Люди виходили із залу на хороших виставах. Вони 
звикли до такого собі розважального, легкого теат-

Галина Баранкевич – Даруся у виставі “Солодка Даруся” за 
М. Матіос. Інсценізація, режисура, сценічне рішення, музич-
не оформлення - Ростислав Держипільський.  Івано-Фран-
ківський академічний обласний музично-драматичний театр 
ім. Івана Франка, 2008 р.

Тут і далі світлини до статті із сайту театру 
http://dramteatr.if.ua/
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ру, опереточки, мелодрамки – в гіршому розумінні. 
Я сприймав це як особисту поразку – заходив у зал 
і рахував глядачів. Бог так дав, що одразу виникла 
“Солодка Даруся”, яка заявила про нас. На неї саме й 
почали ходити, почалися відгуки у пресі – і пішло...

М. Г.: Чого Ви боялись найбільше, признай-
тесь?

Р. Д.: Весь час боявся перетворитись на такого 
собі начальника-бюрократа. Важливо було залиша-
тись хлопчиськом, дитиною. Адже творчість – це 
дитяча енергія, треба уміти все відчувати, бачити, 
переживати як уперше. А директорська робота - геть 
інша. Вона примушує тебе врешті закам’яніти. Так і 
зі мною було. Я взявся вивчати юриспруденцію, бух-
галтерію, до копійки вивчив бюджет, я ж – актор, маю 
добру пам’ять. Не дозволяв собі бути якимсь маріо-
нетковим керівником, мовляв, ага, він – актор, творча 
особа, хай робить, а ми будемо ним керувати. Я вже 
мав історичну освіту, ще вступив на адміністративний 
менеджмент і закінчив магістратуру з державного 
управління.

М. Г.: До Вашої освіти ми ще повернемось – на-
разі завершимо з публікою. Ви за десять років вихова-
ли фантастичну публіку, яка сприймає складні форми, 

сучасне мистецтво із усією його парадоксальністю, 
нелінійністю. Можете пригадати, коли зрозуміли, що 
вона змінилась, пішла за Вами, стала Вашою?

Р. Д.: Зараз, через десять років, я вже можу справ-
ді щось говорити впевнено. Бо тоді все це було на 
рівні “а може”, “здається”. Що я зрозумів для себе 
за цей час: публіка справді завжди хоче йти легшим 
шляхом, зрештою, як ми усі. Вона не хоче думати, 
хоче прийти, розвалится в кріслі – і розважайте мене, 
ану ж бо!Тобто вона думає, що хоче саме цього... Я це 
одразу зрозумів: запрошував сильних режисерів, вони 
ставили вистави, а публіка на них ...не йшла! У бага-
тьох театрах такі вистави списуються, та й край. А я 
свідомо такі роботи підтримував, усіма можливими 
й неможливими методами, щоб вони продовжували 
жити. Паралельно, звісно, мусили існувати і вистави 
простіші, орієнтовані на невибагливого глядача. І ду-
же круто було бачити, як поступово зал змінювався. 
І як почав з’являтися інший, новий глядач, який рані-
ше не ходив до театру, а вибирав інші ніші – літера-
туру, наприклад. Це був уже цілком інший глядач. Ми 
притягнули інтелектуальну публіку, елітну публіку. 
Також тоді, десять років тому, ми зробили серйозну 
ставку на молодь. Вони вже зараз і не молодь, а за-
лишились фанатами нашого театру. 

М. Г.: У Вас мусили бути якісь додаткові прийоми 
й трюки для цього?

Р. Д.: Все починалося з мрії, мети, міту. Разом 
з нашим актором, Олексієм Гнатковським, ми при-

Сцена з вистави “Нація” за М. Матіос. Інсценізація, режи-
сура, візуальне рішення, музичне оформлення – Ростислав 
Держипільський. Сценографія – Олександр Семенюк.  Івано-
Франківський академічний обласний музично-драматичний 
театр ім. Івана Франка, 2010 р.
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думали гасло: “В театр ходити модно!”. Записали 
ролик, поширили цю думку в просторі, вплинули на 
громадськість, і за якийсь час в Івано-Франківську 
справді не відвідувати театр стало поганим тоном – в 
інтелігентному, освіченому середовищі. А зараз ми 
вже збираємо справжні плоди наших старань – ось, 
наприклад, таке спостереження. За останні роки ан-
трепризи, які їздять Україною, у Франківську майже 
не продаються. У Львові, Чернівцях, Харкові – так, 
у Франківську– ні. Дзвонять адміністратори таких 
вистав – як би нам продатися, допоможіть! А я кажу: 
“Це просто єлей на мої рани”, тобто це означає, що 
наша публіка зазвичай відмовляється дивитися виста-
ви не надто високого мистецького рівня. Для мене 
це таке щастя! Коли у нас вперше, три троки тому, 
почався фестиваль “Порто Франко. Гоголь фест” і 
приїхали кияни, вони були вражені, як франківська 
публіка сприймає сучасне мистецтво, як вона готова 
до нього. 

М. Г.: Отже, театр не йде за публікою, а піднімає 
її до свого рівня... 

Р. Д.: Так, ми виховали нашу публіку. Ще зовс-
ім недавно, до речі, ми мали кілька таких “поспо-
литих” вистав з колишнього репертуару, які – теж, 
до речі, – чудово продавалися. Але коли на них не-
сподівано потрапляв хтось і казав – то це і є отой 
хвалений франківський театр? – ми змушені були 
з ними попрощатися, аби не ганьбити свого імени. 
Бо я вважаю, що сьогодні глядачі – чи то мешканці 
Франківська, чи гості – мають прийти  у будь-який 
день до театру і побачити щоразу іншу, оригінальну 
виставу. Непобутову. Ненавиджу побут на сцені. Бо 
це – фальш, обман... Зрозуміло, в певний момент я 
зрозумів: інтелектуальної публіки не є аж так багато. 
І тому ми почали працювати з різними сценічними 
майданчиками. Ось зараз відбулась прем’єра “Моді-
льяні”, і для неї ми відкрили вже п’ятий сценічний 
майданчик. Всі вони невеликі. Розраховані на 100-200 
місць. Я, звісно, вираховував кількість квитків, які ми 
можемо розповсюдити. Такі сцени для нас – найоп-
тимальніший варіянт.

М. Г.: Ви маєте БОРГ?
Р. Д.: Я був одним з небагатьох, хто ще десять 

років тому ліквідував БОРГ як структуру. Це була 
війна страшна. Але переконаний: ми маємо приваб-
лювати глядача якістю. При цьому я знаю, скільки 
глядачів ми реально можемо зацікавити. Саме не-
великі сцени допомагають нам бути вільними. Екс-
периментувати. Ми не хочемо залишатись масовим 
театром. Маса – це відсутність індивідуальности. 

М. Г.: Перепрошую за нескромність, але питан-
ня проситься саме: якщо був літературний станис-
лавівський феномен, то тепер можна говорити про 
театральний станиславівський феномен? Адже Ви, 

до речі, активно співпрацюєте із Юрієм Андрухови-
чем як перекладачем, серед ваших постійних гляда-
чів – Тарас Прохасько...

Р. Д.: А я і сам не дуже скромний. Ви маєте рацію. 
Мабуть, про такий феномен можна говорити – і це 
вже озвучували не раз.

М. Г.: Шкода,я думала, що це моє власне відкрит-
тя (сміється).

Р. Д.: Уперше я почув про це, коли до нас кілька 
років тому приїхали на стажування польські студен-
тки-філологи, що вивчають україністику. Призна-
лись, що спершу були розчаровані призначенням – не 
столичний Київ і не давній Львів. Але потрапивши 
до театру, передивилися весь репертуар і врешті під-
сумували: саме театр допоміг їм зрозуміти, що це 
таке – станиславівський  феномен...Я дуже щасливий, 
що ми до цього доклалися... Хоча і перед Андрухови-
чем, і перед Прохаськом ніяковію, але зараз справді 
театр став на певний рівень.
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М. Г.: Кілька років тому Ви озвучували свою  про-
граму: зробити Франківськ театральною столицею 
України. На Вашу думку, на скільки відсотків Вам 
це вдалося?

Р. Д.: Знову буду нескромним. Думаю, майже на 
99 (сміється). Попри всю мою величезну повагу до 
Києва, де маю багато друзів, де, врешті, працює мій 
учитель Дмитро Богомазов і звідки ми запрошували 
багатьох режисерів– вони там, у столиці, між собою 
конкурують, сперечаються. Але ж вони всі чудово 
працювали тут, у нас – усі найкращі режисери, які є  в 
Україні! І це давало нам можливість бути живими...

М. Г.: Ваш театр – це такий великий театр-ла-
бораторія...

Р. Д.: Звісно. І цьому дуже допомагають фести-
валі. Спершу ми переформатовували “Час театру”. 
Щось спрацювало, щось – ні. Потім з’явився “Порто 
Франко”. Це дуже розвинуло і нас, і наших глядачів. 
Ми почали запрошувати відомих европейських ре-
жиcерів. І коли їхні вистави приїжджають – то наш 
глядач переконується, що й за франківський театр 
йому не соромно, що ми – у тренді... Я не страждаю 
на зайву скромність, і вважаю, що значною мірою 
сьогодні Франківськ став театральною столицею.

М. Г.: Маєте амбітніші плани, европейські, до 
прикладу? 

Р. Д.: Так, звісно. Поважаючи  усі українські фес-
тивалі – бо знаємо, що це таке – робити фестиваль 

Олексій Гнатковський – Гамлет, композитори та учасники 
вистави – Роман Григорів (угорі) та Ілля Разумейко (внизу 
праворуч). НеоОПЕРА-ЖАХ “Hamlet” за п’єсою В. Шекспіра.  
Режисер – Ростислав Держипільський. Пластичне рішен-
ня – Ольга Семьошкіна. Художник з костюмів – Леся Головач. 
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в Україні, згадавши, наприклад, величезний внесок 
Олександра Книги, котрий роками провадить “Мель-
помену Таврії” - попри це хочеться творити фести-
валь як певну ексклюзивну подію. Мені здається, що 
ми поступово наближаємося до цього. Дуже легко 
перетворити будь-яку ідею на ширвжиток. Мені хо-
четься тут, у Франківську, добирати тільки найкраще. 
Щоб тут було просіяне золото...   

М. Г.: А не шкода витрачати життя на фести-
валі?

Р. Д.: Справді, фестиваль відбирає багато сил. 
Наш геніяльний композитор, засновник і президент 
“Porto Franko”, мій колега Роман Григорів каже де-
коли: “Навіщо нам це? Ти маєш ставити вистави, а 
я – писати музику”. Але я розумію: мабуть, ці зусилля 
потрібні зараз, тут, і тому я це роблю. У мене вихова-
лась ціла команда, надійні помічники курують кожен 
напрям. Мабуть, моє щастя (хай там є і  внутрішня 
імпульсивность і навіть розхристаность) – в умінні 
зібрати добру команду довкола себе.  

М. Г.: А як взагалі так сталося, що золотий ме-
даліст, окраса косівської школи подався на сцену?

Р. Д.:  Життя багато мене випробовувало. Уперше 
в театр я потрапив у Чернівцях. Потім у Косові. У 
щколі брав участь в самодіяльності. Але й учився 
добре – олімпіяди і таке інше. Я вступив 1992 року 
на історичний факультет Львівського університету 
імени Франка. То були важкі часи. Батьки науков-
ці, грошей нема. А тут – це був перший рік, коли 
вступали за  тестами – я пройшов!Радість! Прийш-
ло повідомлення, я всім оголосив, що їду вчитись у 
Львівський університет. Приїжджаю на практику, 
аж тут мені раптом кажуть, що конкурсна ситуація 
змінилась, я недобрав одного бала, і мене перевели 
на заочне. Я пережив шок. Звісно, трагедія для сім’ї 
– син у бурсі! Але вже не міг повернутись додому 
– сором! Йшов вулицею і побачив оголошення про 
набір до ПТУ № 12 на Левандівці (мікрорайон м. 
Львова – М. Г.). Подався туди– там приймальна ко-
місія оніміла– золотий медаліст... Почалось навчання. 
Я перебував у стані постійного стресу. Тоді уперше 
зрозумів, що таке депресія. Якось пішов на виставу 
заньківчан. То була прем’єра “Батурин” за Лепким, 
наелектризований зал, відчуття свята. Вистава поча-
лась – і зі мною почало діятися щось неймовірне. Я 
почав плакати, протремтів усю виставу. Не тільки від 
того, що відбувалось на сцені, але й від усвідомлення, 
що знайшов своє місце. Передивився тоді весь репер-
туар заньківчан, збирав програмки – такої колекції 
ні в кого немає (сміється). Довго не міг наважитися 
підійти до когось. Здавалось, що зайти на службовий 
вхід театру неможливо – там живуть небожителі! Вре-
шті, набрався хоробрости, вивчив монолог, пішов до 
Ф. Стригуна і сказав: “Хочу бути артістом. Послухай-
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те мене, будь ласка, і скажіть – буде з мене добрий, чи 
ні…” Врешті, Федір Миколайович Стригун  і підготу-
вав мене до вступу. Але до того, як я вступив на курс 
до Богдана Миколайовича Козака, ще була невдала 
спроба вступу до Інституту Карпенка-Карого, на курс 
Валентини Зимньої (підвела шпаргалка на письмо-
вому іспиті). Тим часом мене перевели на стаціонар 
на історичному факультеті – і в мене знову депресія. 
Навіщо мені тоді здалася та історія! Вже наступного 
року став студентом Львівської консерваторії на ак-
торському курсі Богдана Козака. Все у Божих руках! 
От прийшла до мене актриса, одна з моїх колишніх 
студенток, із розмовою. Вона рік працювала, вийшла 

Ірма Вітовська – Гертруда,  Юрій Хвостенко – Клавдій, Олек-
сій Гнатковський – Гамлет. НеоОПЕРА-ЖАХ “HAMLET” за 
п’єсою В. Шекспіра.  Режисер – Ростислав Держипільський. 
Композитори – Роман Григорів, Ілля Разумейко. Пластичне 
рішення – Ольга Семьошкіна. Художник з костюмів – Леся 
Головач. Івано-Франківський академічний обласний музично-
драматичний театр ім. Івана Франка, 2017 р.
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заміж, захотіла звільнитись – мовляв, “мало уваги 
сім’ї приділяю” і таке інше. Я їй кажу – так, звичайно 
йди! Якщо є бодай один відсоток того, що ти можеш 
прожити без театру, без цих виснажливих репетицій, 
без наднормової роботи до глупої ночі, без складного 
закулісного життя – тобі треба йти з театру. Тільки 
коли ти отримуєш задоволення від недоспаних ночей, 
від перевтоми – залишайся. Митець – це надлишок 
енергії. І відомо, що велике відбувається тільки тоді, 
коли ти робиш щось більше, ніж повинен. Бо коли ти 
перебуваєш на території звичного – робиш те, що мо-
жуть робити усі. Тільки подолавши цю територію, за 
межею звичного, починається справжня творчість. 

М. Г.: Але що ж було з історичним? 
Р. Д.: Закінчив паралельно з акторським, заочно. 

І щасливий: історична освіта  дала відчуття об’єму, 
загального розуміння процесів розвитку людства. 
Адже я мав вивчити і світову, і українську історію. 
Насправді історичний факультет дуже багато мені 
дав. Митець не може бути тупим, актор ти чи – ре-
жисер.  

М. Г.: Ось ми і згадали про режисера Держипіль-
ського. Всі Ваші вистави збудовані на музиці, ритмі. 
Ви самі співаєте, пишете музику, ваші пісні звучать 
у фільмах. Що Вам дає музика?

Р. Д.: А я від музики починаю, відштовхуюся…  
Саме музика відкриває мені якісь візуальні образи, 

Сцени з вистави “Енеїда” за І. Котляревським 
(інсценізація Р. Держипільського та О. Гнатковського). 
Режисер – Ростислав Держипільський. 
Івано-Франківський академічний обласний музично-
драматичний театр ім. Івана Франка, 2014 р.
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які потім втілюються на сцені.  Я не аналізував цього 
сам – але рік тому озирнувся – і раптом усвідомив... 
Можливо, це від землі, від того, що я гуцул… Я своїх  
студенток від самого початку виховував на пісні, у 
чому дуже допомагала і допомагає Наталка Половин-
ка, і не лише, зрештою, у співах. Хтось колись сказав, 
і я з цим згоден, що у наших виставах традиційний 
український музично-драматичний театр переродився 
ось у такі нові форми, які Ви бачите сьогодні. Хоча 
навмисно я цього не робив.

М. Г.: А Ваша авторська сценографія – від того, 
що не маєте художника? Чи він Вам просто не по-
трібен?

Р. Д.: Спершу від того, що я сам мусив вирішува-
ти простір у студентських роботах – і ніхто мені не 
допомагав, усе доводилось робити самому, тож я звик. 
Дуже часто загальне вирішення вистави приходить 
до мене в комплексі, із простором разом. Я бачу, як 
воно має виглядати на сцені, і здебільшого це рішення 
бачу вже від початку. Але розумію, що мені бракує 
фаховости, аби це розгорнути у сценографічний об-
раз так, як би зробив якийсь талановитий сценограф. 
Тут потрібен професіонал. Із цим проблема. Думаю, 
саме тому я й вибираю часто вже готові простори, які  
задають вирішення, і у такий спосіб розв’язую цю 
проблему. У нас був чудовий, неймовірний художник 
Михайло Семенюк. Де мені знайти такого другого? 
Який би непобутово мислив? Ненавиджу побут… Хай 
навіть буде порожня сцена і актор на першому плані, 
щоб побачити, як він стає персонажем, аніж вино-
сити якийсь побут. Для мене це – бутафорія, брехня. 
А обманювати – це найстрашніше в театрі. Зараз у 
нас є Леся Головач. Вона намагається підключати-
ся, не нав’язувати своє, а дослухатися, пропонувати, 
розвивати якісь ідеї, і у нас, здається, вже є цікаві 
результати. Я щасливий, що вона у нас є. 

М. Г.: Як приходять до Вас п’єси? Ви їх знаходи-
те, чи вони – Вас? 

Р. Д.: Якщо дивитися, звідки “ноги ростуть” у 
моїх Чехова чи Шекспіра – то це, звісно, школа Ко-
зака. Ми “проходили” цей репертуар, полюбили під 
час навчання. І в нього на курсі, а потім і в мене на 
курсі Чехов і Шекспір – обов’язкова програма. Щодо 
“Ромео і Джульєтти” – у мене самого була мрія зіграти 
Ромео, тому, думаю, я в такий спосіб її зреалізував. У 
“Трьох сестрах” було гостре бажання – сказати щось 
своє, випробувати себе, зробити тут, ніби на провінції, 
добру виставу. І це для нас було як терапія, лікування 
від провінційности. Взагалі, чим довше живу, тим 
більше переконуюсь, що мистецтво, театр – це те-
рапія. Якщо мистецтво високого рівня – воно здатне 
лікувати. Низького – руйнувати: смаки, світогляд. 
Напевно, кожна вистава, яку ставимо – це терапія для 
нас, і добре, коли вона стає терапією для глядача, не 

лише франківського. “Оскар і Рожева пані” – це теж 
терапія для суспільства в найширшому сенсі цього 
слова. Ні, це  не гординя, бо гординя– це страшний 
гріх. Просто розумієш цінність театру, розумієш, на-
скільки театр може бути важливим для людства. 

М. Г.: Ваша “Енеїда” – також терапія. Вона зроб-
лена у перший рік російської війни. І – про це…

Р. Д.: Так, у ній своя терапія. Як можна було пе-
режити те, що ми мали у 2014 році? Тільки змоде-
лювавши це на сцені, можеш подолати страх, відчай, 
травму. Тому і народився “Модільяні” – як внутрішня 
терапія, вже як свідомий хід. Для всіх нас ця вистава 
була терапією. Прекрасно, коли є можливість дозво-
ляти собі те, що хочеш. 

М. Г.: Маю провокативне запитання, можете 
не відповідати на нього. Театр – це ж діонісійська 
територія, де вирують складні, часто неприборкані 

Сцена з вистави “Три сестри” за А. Чеховим. Режисура, 
музичне та сценічне рішення – Ростислав Держипільський. 
Художник  з костюмів – Олена Андрійчук.  Івано-Франківський 
академічний обласний музично-драматичний театр ім. Івана 
Франка, 2013 р.
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пристрасті. А Ви особисто,  члени Вашої компанди, 
наскільки я знаю – люди глибоко віруючі. Ви має-
те духівників, сповідуєтесь, дотримуєтесь постів, 
свят, мислите християнськими категоріями... Як це 
вдається поєднувати? Як релігійність поєднується з 
театральним мистецтвом?

Р. Д.: …Часто кажуть, що професії актора, вчите-
ля, священика споріднені, близькі. Кожним із них я 
хотів бути в дитинстві. Хотів бути вчителем – здобув 
історичну освіту, навіть кидав акторське навчання і 
йшов до косівської школи викладати! Тоді Козак мене 
втримав... Дякую йому. Хотів бути і священиком. У 
мене мати останні роки свого життя була сестрицею 
в церкві. Тому я дуже глибоко в цьому був зануре-
ний. Як і кожна людина, яка володіє сильною енер-
гією, розумію, що можна її скерувати на добро або 
на зло. Для мене театр – другий храм. Кажуть, їх є 
два – церква і театр. Для мене це справді так. Сам я 
дуже складна людина, мене хитає, “носить”. Я знаю, 
що моє життя – постійна боротьба: із залежностями, 
звичками, із собою. Плюс у мені живе ще й гуцуль-

ська характерність, мольфарство. Це дуже сильна 
енергія!Тому релігія, віра – мій рятівний ключ. Не 
знаю, чи я й жив би, якби не вони. Я зіштовхувався 
майже на дотик із темними силами і тому знаю, що 
таке – порятунок в релігії, у вірі, порятунок у Бого-
ві. І водночас я розумію, що Бог не хоче затурканих, 
зашорених людей. Він – Бог – теж любить вільних! З 
мене навіть жартують – ти завжди свого Бога кудись 
втулиш, у кожну виставу. Навіть у “Модільяні” мені 
це вдалося. Думаю, це великий гріх, коли театр, який 
володіє не тільки свідомістю, а й підсвідомістю гля-
дачів, кидає їм туди багно, чорноту, сміття. Я навпаки 
намагаюся, щоб ми проникали у душі глядачів і очи-
щували їх. Це свідома позиція. Так, були сумніви – чи 
залишатися у професії,  бо справді в ній є багато – як 
Ви кажете – небожого. Але після того, як почув, що 
у нас священики з парафіянами після служби Божої 
обговорюють наші вистави – як це було, наприклад, 
із “Солодкою Дарусею” –зрозумів: моє місце тут, і 
саме тут я можу зробити багато корисного. Кожну 
нову сцену у нас відкриває і охрещує священик. Я 
дорослішаю, але кожна вистава – це сповідь. По 
виставі ж можна  сказати – хто ти, і треба не боятися 
оголювати свою душу перед іншими – Бог тобі дав 
це, і ти мусиш робити. 

М. Г.: Ви зараз – заступник голови НСТУ з ре-
гіональних питань. На Вашу думку, столично-пери-
ферійний театральний ландшафт змінюється? Як Ви 
це відчуваєте? 

Сцена з вистави “Три сестри” за А. Чеховим. Режисура, 
музичне та сценічне рішення – Ростислав Держипільський. 
Художник  з костюмів – Олена Андрійчук.  Івано-Франківський 
академічний обласний музично-драматичний театр ім. Івана 
Франка, 2013 р.
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Сцени з вистави “Модільяні”. Сценічна версія, режисура, 
сценічне рішення, музичне оформлення – Ростислав Держи-
пільський. Пластика - Ольга Семьошкіна. Художник-пос-
тановник - Олеся Головач. Івано-Франківський академічний 
обласний музично-драматичний театр ім. Івана Франка, 
2018 р.

Р. Д.: Звісно, процеси децентралізації мають від-
буватися, все не може бути зосереджене у столиці, у 
Харкові чи у Львові. Але не можна це чинити дирек-
тивно. Все вирішує насправді особистісний фактор. 
З’являється лідер – і творить театр: у Чернігові чи 
Береговому. Якби я залишився в Києві, я б, мабуть, 
зкурвився, життя там чомусь постійно вимагало яки-
хось компромісів. Я відчував, що втрачаю себе.А ми 
без душі – просто фізична оболонка, зовсім не пот-
рібна Всесвітові, Богові. 

М. Г.: Можливо, має місце парадокс: менше місто 
дає більше можливостей для реалізації?

Р. Д.: Так, я зрозумів, що Франківськ – це таке 
місце, де я себе чую найкраще. Це Месопотамія, як 
сказав Прохасько – земля поміж двома річками... Тут 
живуть спокійно. І ніби весь час запізнюються. І за-
вжди всюди встигають. Встигають жити – це найго-
ловніше. Справжнє створюється зі спокою. І ролі. 
І вистави… 

Народжені з тиші, спокою і музики, вистави 
Держипільського зовсім не такі – в них все кричить, 
ятриться, волає про любов і ненависть, чесність і 
безчестя, життя і смерть, все ходить дриґом, пере-
вертається, стогне й гуде у спробі деміурга перебу-
дувати світ по-новому– на краще... У ключовій сцені 
“Модільяні” творчість  художника – це і терапія, 
і священний акт самопосвяти… Тож, здається, все 
збігається у цій розмові й історії, яка, на щастя, не 
добігає кінця. Держипільський і його театр моль-
фарять… 

Розмовляла Майя Гарбузюк

Івано-Франківськ-Львів, 
травень 2018 р.
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шекÑП²Ð²вÑьк² ÑÒуд²ї

на гÎÑÒину дÎ шекÑП²Ðа ...в ÐуÌун²Ю!

Майя іЛЮк

(Нотатки з Шекспірівського фестивалю 2018 р. у м. Крайова, Румунія)

Шекспірівський фестиваль у місті Кра-
йова, що за кількасот кілометрів на захід від 
Бухареста – один з найвідоміших у неангло-
мовному світі. Еміль Борогіна, його незмінний 
художній керівник, багаторічний директор-
керівник Національного театру у м. Крайова 
вважає це дітище справою усього свого жит-
тя. Започаткований 1994 р., фестиваль від-
бувався спершу раз на три роки, а від 2006 р. 
перетворився на театральне шекспірівське 
бієнале, до організації та проведення якого до-
лучились новостворена “Шекспірівська фун-
дація”, “ArCub-Bucharest”, Nottara theatre. Від 
2006 р. фестиваль проводиться і в Бухаресті, 
що значно розширює коло глядачів. 

Змінюючи щоразу мотто фестивалю, 
його організатори пропонують різні погляди 
на Шекспірову спадщину: “Сузір’я Гамлета” 
(2010); “Весь світ театр і люди в нім акто-
ри” (2012); “Шекспір для кожного” (2014); 
“Шекспір на всі часи” (2016). Цьогорічна еди-
ція фестивалю відбувалася під гаслом “Плане-
та Шекспір”, тому у двотижневій програмі 
були показані вистави театрів з усіх п’яти 
континентів. Сценічні роботи добиралися 
так, аби виявляти особливості національних 
театральних інтерпретацій шекспірівського 
канону. 

Світлини до статті – з буклету фестивалю 
та офіційних інтернет-сторінок театрів

Еміль Борогіна, багаторічний мистець-
кий керівник Шекспірівського міжнарод-
ного фестивалю у м. Крайова (Румунія)
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Як і кожна подібна подія, Шекспірівський фес-
тиваль у Крайові – це комплекс найрізноманітніших 
заходів: від масових, як-от хореографічні виступи 
аматорів на площі перед театром чи запуск величезної 
повітряної кулі з лого фестивалю у день його від-
криття – до виставок та наукових сесій. Засіданнями 
Міжнародної асоціяції театральних критиків керував 
її очільник, Жорж Баню. Одночасно відбувалася сесія 
Европейської асоціяції дослідників Шекспіра, участь 
у якій брали науковці з Великої Британії, Франції, 
Португалії, Німеччини, Болгарії, США, Польщі, 
Грузії, Греції та України.    

Театральну програму склали понад 30 театраль-
них та музичних подій. Серед останніх – пам’ятний 
виїзд усієї фестивальної громади на берег Дунаю. 
При заході сонця, на відкритому повітрі, загорнув-
шись у пледи, сидячи хто на стільчиках, хто на траві, 
ми захоплено слухали віртуозні джазові композиції 
на сонети В. Шекспіра чарівної бельгійської компо-
зиторки/вокалістки/піяністки Керолл Ванвельден, а 
потім ще й стали учасниками автентичного націо-
нального весільного частування.  

Зрештою, все у Крайові відбувалось якось захоп-
лено й натхненно: чи то зіграна аматорами у просторі 
міста, під відкритим небом, із зміною локацій від 
Університетських центральних урочистих сходів до 
закапелків центральної пішохідної зони міста триго-
динна вистава “Сон літньої ночі”, що її британський 
режисер Філіп Пар зробив у дарунок містові; чи ко-
лективні обговорення переглянутих вистав, а чи вели-
ке спільне коло на березі Дунаю, що поєднало у вирі 
запального румунського танцю корейців, поляків, 
британців, американців, австралійців, південно-афри-
канців – усіх нас, хто приїхав у гості до “румунського 
Шекспіра”...

Отже, Шекспір у національних сценічних ре-
цепціях – головна тема фестивалю, його філософія 
й метод, ідея й зміст. Майже кожна вистава давала від-
повідь саме на це питання. Упродовж тижня з-поміж 
робіт румунських драматичних театрів авторці цих 
рядків пощастило побачити три, і вони репрезентува-
ли різні шляхи освоєння драматургії В. Шекспіра. 

Перша з них – “Отелло”, що його зіграв театр 
з м. Тарговіште “Тоні Буландра”  (режисер – Сурен 
Шахвердян). Може так здалось, але виконавець го-
ловної ролі (Лівію Келою) і зовнішньо й внутрішньо 
відтворював своєрідний національний румунський 
чоловічий архетип: мужня, схильна до повноти ста-
тура, фізична й душевна сила, темперамент, широта 
рухів. У довгому військовому плащі, бритоголовий, 
він був дуже близький до типу давньоримського ле-
гіонера (Румунія ж-бо відома своїм принциповим 
пошанівком давньоримьскої спадщини як підґрунтям 
власної етнічної ідентичности). Естетично ж вистава 

Лівіу Келою – Отелло, Андрада Фускаш – Дездемона у виставі 
“Отелло” В. Шекспіра. Режисер – Сурен Шахвердян. Театр 
“Тоні Буландра” (Тарговіште, Румунія).

належала до впізнаваного типу театру посткомуніс-
тичного простору з його романтичною піднесеністю, 
візуальною загальною красивістю, лінійністю подій 
та почуттів. 

У лялькарській версії “Сну літньої ночі” з Театру 
анімації “Тендеріка” не залишилось нічого від ліри-
ки та романтики твору. Буфонадно-огрублені риси 
планшетних ляльок, пастозний інтонаційний рису-
нок, ґротесковість мізансцен – усе склалося на про-
стонародне видовище, дотепне і яскраве, адресоване 
посполитому глядачеві. Не можна було не помітити й 
сатиричної візуальної репліки – сучасний військовий 
френч нагадав про болісне політичне минуле Румунії, 
пов’язане з диктатурою генерала Чаушеску, що мов 
тінь ще стоїть за плечима нації, проявляючись у ни-
щівно-сатиричних образах та акцентах.  

Якщо вищезгаданий “Отелло” відбувався на кла-
сичній сцені-коробці, а вистава театру ляльок – на 
камерній сцені, подібній радше до звичайнісінької 
великої кімнати, то проєкт “In the middle of the night 
– Macbeth episode” (театр “Regina Maria”, м. Орадеа; 
режисер Гавриїл Пінте, сценарій Г. Пінте за участю 
Ж. Баню та Моніки Борі) вивів глядачів на одну з цен-
тральних площ міста. У зведеному тут мобільному 
театральному модулі глядацькі місця було розташо-
вано амфітеатром обабіч специфічного сценічного 
простору – наскрізної дороги від входу до виходу, 
від завіси до завіси. 

У вечірній темряві, під світлом прожекторів, про-
стір повільно загусав – разом із особливою концент-
рацією знаків, символів, сенсів, що з них неспішно, 
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поволі укладалась дія. Продовжуючи пошуки в ца-
рині антропології театру, що їх в европейському те-
атрі провадив і провадить Ж. Баню, режисер і актори 
зосередились на окремих сценах знаного шекспіро-
вого твору, шукаючи “перетворень” шекспірівських 
смислів у дуже простих предметах, матеріялах, ре-
човинах. З-під диску кустарного точильного верс-
тата злетіли у повітря справжні іскри, задзвенів ме-
тал – загострювались справжні леза сталевих ножів: 
так починалась вистава про дуже прості й зрозумілі 
почуття, одвічні непогамовані людські пристрасті та 
їхні наслідки. 

Режисер не намагався пояснювати вчинки героїв, 
а, знайшовши візуальні й матеріяльні еквіваленти, 
здійснив справжнє антропологічне дослідження  
маніякальної пристрасти влади. Дивно й магічно у 
спектаклі поєднано побутові предмети й приладдя, 
природне середовище (ножі, точильний верстат, вода, 
вогонь) з умовно-театральним (маска, ритуальна дія, 
монументальні й водночас прецизійно вирізьблені 
сценічні образи). Ось з’явився на сцені-дорозі ні-
мий  театральний персонаж у білому капелюсі й пла-
щі – сумління? – аби залишитись у цьому просторі 
до кінця дії і спостерігати за всім,  не маючи змоги 
нічому зарадити.  Подібний типажем до згаданого 
вище Отелло актор Сербан Борда у ролі Макбета 
(міцна постать, військовий довгий шкіряний плащ) 
поступився силою та наполегливістю перед мужні-
шою за нього і водночас чарівливо-жіночною леді 
Макбет (Ангела Танко). Відьом у виставі – справжній 
хор. У масках Доктора Чуми – усім їм тут місце, усім 
буде робота… 

Центральний, надзвичайно виразний і простий 
предмет/символ влади – військові черевики. Берци. 
Чорні. Чоловічі. Королівські. Сучасні... Саме їх зні-

Сцена з вистави “Сон літньої ночі” В. Шекспіра. Режисер – 
Філіп Пар. Спільний проект Шекспірівського міжнародного 
фестивалю, Театру “Парабола” та Незалежної театральної 
компанії “Театрулеску” з м. Крайова.

Сцена з вистави “Дванадцята ніч” В. Шекспіра. 
Режисер – Келлі Гюнтер. Flute Theatre Company, 
Стретфорд-на-Ейвоні (Велика Британія)

Сцена з вистави “Дванадцята ніч” В. Шекспіра. 
Режисер і сценограф – Крістіян Пепіно. 

Театр анімації “Tăndărică” (Румунія).

шекспірівські студії
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мають з короля (Жорж Воінес), коли подружжя Мак-
бет гостить його у себе. Саме вони є найбажанішим, 
найомріянішим об’єктом – ідеєю-фікс леді Макбет. 
Тому перед роззутим, босим королем дбайливо вже 
простелено червону/криваву доріжку, якою він при-
речено рушає до порога смерти (цей вихід зі сцени 
закривається і відкривається, мов гільйотина). І як 
хтиво, тріюмфально, з якою безмежною насолодою 
взуває, повільно зашнуровуючи, це величезне, не по 
нозі, взуття красива, стильна, сексуально зваблива 
леді Макбет! Як вони їй не личать, кайданами ско-
вують ноги – і як важко вона покутуватиме цей “ко-
ролівський стиль”! У фінальній сцені леді Макбет вже 
босоніж ступатиме у ванночку з червоною фарбою, 
йтиме по білій дверній дошці, залишатиме криваві 
сліди, змиватиме їх відчайдушно ганчіркою, і  – знову 
починатиме все спочатку. Тричі. Врешті ліс величез-
них металевих труб згори опуститься донизу і заховає 
у своєму лабіринті обох, чоловіка й жінку – аж поки 
під ними не “розчахнеться земля” і вони не прова-
ляться у підземне/підсценне “пекло”.

Точно відчута природа матеріялів (метал, вода, 
вогонь) так само важливі у виставі, як і символіка 
кольору (червоне, біле, чорне), семантика сценіч-
ного простору (тричастинна вертикаль, перехрестя 
горизонталей), звуковий світ спектаклю (складений 
лише з натуральних звуків), ритуально-медитативний 
і психологічно-імпровізаційний водночас спосіб існу-
вання акторів. Крізь шпарини у куртинах проглядає 
вечірнє місто, подуви вітру влітають у сценічний про-
стір: ні на мить не забути, що цей мандрівний модуль 
– мікросхема світу, що оточує тебе…   

Істинним мистецьким потрясінням стали “Аф-
риканські оповіді” К. Варліковського. Як у великих 
митців, вистава “Африканські історії” за В. Шекс-
піром в адаптації К. Варліковського і П. Ґрущинсько-
го з використанням текстів Д. Кутзее є справжньою 
сповіддю, у кожній своїй миті. Відомо, що творчість 
К. Варліковського є репрезентантом і голосом гомо-
сексуальної спільноти у Польщі та поза нею, тому 
зміст та мова цієї сповіді становлять виклик глядачеві 
– кожному, хто не належить до ЛГБТ-товариства. Ре-
жисерові йдеться про Іншість як базовий концепт сві-
ту вистави. Митцеві болить не просто парний поділ 
людської світобудови (сидячи за столиком, Регана ве-
село повчає Гонерилью, що у цьому світі все ділиться 
на два), а його тотальна розділеність на “нас” і “них”, 
“чоловіків” і “жінок”, “білих” і чорних”. Вистава до-
сліджує причини дисгармонії, болю, травм у такому 
світі. Вихідний пункт – Іншість, станція призначен-
ня – Самотність. Між цим – п’ять з половиною годин 
складних переплетінь, ігор з текстами і персонажами 
Шекспіра, змонтованими у складну, нелінійну струк-
туру спектаклю. 

Сцена з вистави “Посеред ночі – Макбет. Епізод” 
за В. Шекспіром. Режисер – Гавриїл Пінте. 
Театр “Regina Maria” (Орадеа, Румунія).

Вочевидь, якби вистава вичерпувала себе лише 
цією проблематикою, навряд чи опинилась би вона 
серед найвідоміших проєктів фонду Просперо, що 
2011 року забезпечив реалізацію вистави К. Варлі-
ковського як потужного міжнародного проєкту. На-
городи, що здобула ця робота упродовж її сценічного 
життя – чисельні й вочевидь заслужені. Тому попри 
те, що у виставі насправді багато із чим хочеться 
посперечатися, а то й заперечити, у підсумку вона 
стосується кожного з нас – незалежно від сексуальної 
орієнтації та кольору шкіри. 

Відчуття, ніби упродовж п’яти годин перегля-
ду (вистава йде з двома антрактами) занурюєшся у 
неосяжну безодню сенсів, знаків, питань і слів, по-
милкове, адже, як кожна ідеально вибудувана робота, 
вистава має чітку внутрішню побудову. Адже разом із 
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трьома найпопулярнішими у Польщі шекспірівськими 
героями (ролі Короля Ліра, Отелло та Шейлока вико-
нує один актор – Адам Ференци) режисер проводить 
нас крізь головні травматичні дискурси Европи другої 
половини ХХ – початку ХХІ століття. Їх три: травма 
Голокосту (актуальна для сучасної Польщі і польсь-
кого театру), постколоніяльна травма  (важлива для 
сучасної Европи та світу), гендерно-вікова проблема-
тика (актуальна насамперед для режисера).   

Вистава закінчується тим, чим і починалась – іс-
торією про молоду дівчину і старого, помираючого 
самітника. У пролозі це був японський аніме, тран-
сльований на задню стіну сцени, наприкінці – мо-
нолог Корделії (Майя Осташевська) над лікарняним 
ліжком прооперованого щойно батька, на авансцені, 
геть близько до нас. Страшно перекласти слова, які 
були написані спеціяльно до цієї сцени відомим си-
рійським сучасним драматургом, сирійсько-фран-
цузько-канадійським режисером, письменником Му-
авадом. Вони – про ненависть доньки до батькового 
тіла, про її “чорне дитинство”, в якому він – голий 
самець – розгулював кімнатами велетенського будин-
ку на очах у маленьких дочок. Про те, як назавжди 
зруйнував їхнє життя і спокій його “синій хробак, на 
який наче нанизано було усе на світі”... Виговорюючи 
свої травми над помираючим тираном, зриваючись 
на крик, вона щосили прагне розірвати цей убив-
чий психічний зв’язок із батьком. Його рука – єди-
не, що тепер може за нього промовляти – безсило 

опускається, і врешті старого вивозять з палати – в 
нікуди. А сцена вже тим часом перетворилась на клас 
сальси, і захекана Корделія, вбігаючи, швидко стає 
в ряд... Цим відкритим фіналом – іронічним уроком 
сальси, де всі учасники вистави разом із технічним 
персоналом вистави завзято витанцьовують (раз, два, 
три, музика! “пор фавор!”), режисер визнає власне 
безсилля, бо ж не має відповідей на питання, які він 
поставив. Цих відповідей взагалі не існує – адже ні 
раптове падіння 5000 мертвих птахів з неба – каже 
Корделія – ані наука, ані пророки не здатні щось 
пояснити. Передчуттям апокаліпсису – приватного, 
особистого – пронизано усю виставу.  

Отже, головний концепт, з якого постала виста-
ва – Інший, Іншість (Otherness). Він лежить в основі 
світу, що його моделює митець на сцені. Нейтраль-
ний, практично лабораторно-стерильний сірий про-
стір із рухомим прозорим екраном на всю сцену, що 
рухається паралельно рампі від авансцени углиб і 
назад (сценограф Малгожата Щенсняк) – ідеальне тло 
для виявлення Іншости. У величезному й безмежно-
му у своїй сірості просторі герої існують локально, 
мов флуктуації, виникаючи то в одному, то в іншому 
місці. Дія може відбуватися й симультанно – одночас-
но в кількох точках цього простору. Але завжди між 
цими острівцями дії, емоцій, пристрастей існуватиме 
щось – стіна, віддаль, видимі й невидимі бар’єри… 

Тенденційність змодельованого світу, акцентова-
но гомосексуального, періодично заважає беззасте-

Сцена з вистави “Африканські історії Шекспіра”. Режисер – Кшиштоф Варліковський. 
“Новий театр” (Варшава, Польща).
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режно сприймати усе, що бачиш і чуєш, але невимов-
но глибокі й точні акторські роботи магнетично при-
ковують до себе і до сенсів, які продукують. Оголене 
тіло тут постає як костюм – настільки природно жи-
вуть на сцені герої й героїні частково або й повністю 
позбавлені вбрання. В прийомах оголення присутній 
і епатаж, і мистецька логіка водночас – красиві мо-
лоді чоловічі тіла не виглядають цікавішими за тіло 
геть немолодої актриси, що лежачи на авансцені, 
спокійно провадить п’ятнадцятихвилинний моно-
лог-сповідь (!). 

Ближче до фіналу питання накопичуються і сенси 
згущуються. “Хто я?”, “Куди йдемо?”, “Чому хтось 
когось весь час прагне підпорядкувати?” – одвічні 
екзистенційні проблеми із цілком сучасним облич-
чям: старого Ліра, що затято дивиться телевізор, поки 
дочка збирається полишити дім; худореброї Дезде-
мони, котра, піддавшись на провокацію Яґо й Касіо, 
мов остання дівка роздягається й витанцьовує із сол-
датнею; Басаніо, котрий має відгадати загадки Пор-
ції – три відкритих ноутбука, в яких обличчя його, її і 
Антоніо. І над усім – туга, присмак тотальної травми 
і втоми – від буття жінкою, буття чоловіком, немож-
ливістю порозумітися і зв’язати вузлики стосунків. 
Ані традиційним формам кохання – як-от Отелло й 
Дездемони, ані гомосекусальним – як-от Яго й Касіо, 
Антоніо й Басаніо – тут не щастить. Світ складено 

з фрагментів, уламків, слів, ролей, образів, завчених 
ритуалів – і навіть коли відмовляєшся їх виконувати, 
як Корделія на самому початку вистави відмовляється 
присягатись у своїй любові до батька – це не рятує 
від нещастя. Бо самотність приходить до кожного з 
персонажів Ліра: який помирає на рак горла, “чорнію-
чої” разом з усім світом Корделії; Дездемони й Отел-
ло, котрі просто лягають мертвими на свої ложа, бо 
за них уже все вирішили інші, драматург – зокрема. 
Тому виставу пронизує пристрасне бажання вийти за 
рамки й межі, опротестувати (чи спростувати) норми 
і права: Автора, Персонажа, Канону. Творця?..  

Екзистенційний бунт, однак, жорстко вкладено 
у довгу, найтоншу, вразливу, сповідальну розмову… 
То за чим же ми спостерігаємо увесь цей час?  Хоч 
як банально це звучить – за боротьбою. Усі п’ять го-
дин герої реально борються за свої почуття, їхніми 
вчинками керує любов. Тому перед нами – справжній, 
нефейковий твір мистецтва, мистецтва саме театраль-
ного. Ну, а те, що в ньому немає відповідей, тільки 
підкреслює його чесність перед собою і світом. Адже 
не кожна сповідь завершується покутою й відпущен-
ням гріхів.  

Трупа з Сеулу (Південна Корея) показала найве-
селіших, мабуть, серед усіх існуючих нині на світі 
“Ромео і Джульєтту”. Перенесена у традиційну корей-
ську культуру (костюми, елементи декорації, народні 
музичні інструменти) вистава перетворилась на іс-
торію не просто підлітків (самим акторам, коли вони 
кілька років тому починали грати у цій виставі, було 
по п’ятнадцять), а дітей, котрі сприймають життя як 

Сцени з вистави “Африканські історії Шекспіра”. 
Режисер – Кшиштоф Варліковський. 
“Новий театр” (Варшава, Польща).
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нескінченну гру. Тому майже вся вистава – це безпе-
рервна весела забава із танцями (маскарад), завзятими 
хлопчачими бійками й суперечками. І навіть смерть 
Меркуціо видається радше випадком, ніж трагічною 
закономірністю. Найвиразніше логіка постановника 
проявляється у кульмінаційній ліричній сцені зустрічі 
Ромео і Джульєтти. На всю сцену розпростирається 
величезне біле шовкове простирадло. Перш, ніж зус-
трітись, закохані завзято й весело шукають один од-
ного у лабіринтах та сувоях цього безмежного білого 
океану, що дає простір для кумедних гумористичних 
мізансцен. У грі, що триває ледь не п’ять хвилин – уся 
дитячість та беззастережна наївність героїв. І навіть 
коли вони нарешті сядуть навколішки один навпроти 
одного, як велить національна весільна традиція, і 
молодий почне розплітати-роздягати молоду – увесь 
еротично-романтичний ритуал буде перетворено на 
каскад надзвичайно смішних загравань, кокетливо-
цнотливих стоп-кадрів – і ця гра триватиме так довго, 
що не залишить героям часу на шлюбну ніч... Фіналь-
ною точкою спектаклю стане падіння традиційної 
плетеної корейської стіни, що весь час слугувала тлом 
дії, а за нею виявиться значно потужніша – сучасна, 
цегляна, котра теж має впасти. 

Як пояснювали згодом на зустрічі актори, вистава 
зроблена з урахуванням того, що старше поколін-
ня корейських глядачів, на відміну від молодого, 
не знайоме із творчістю В. Шекспіра. Тому вистава 
й передбачає різні рівні розуміння та сприйняття. 

Водночас вона представляє поєднання  двох різних 
підходів до шекспірівського спадку. Перший полягає 
у малопомітному, але запобігливому заграванні схід-
ного театру із европейським (фрагменти музичного 
супроводу, хореографічно-постановочний характер 
масових сцен), другий, домінуючий, демонструє смі-
ливу адаптацію Шекспіра до національної традиції 
(костюми, елементи ритуалів, врешті, певна наїв-
ність, спрощення самого сюжету та стосунків героїв). 
Чи не ховаються за концепцією дитинности у цій ко-
рейській версії добре досліджені у постколоніяльній 
критиці прийоми колоніяльної авторепрезентації, 
коли “наївність” є знаком неповноти та незрілости 
національної культури? Це складне питання, котре 
потребує набагато ширшого знайомства із сучасним 
корейським театром. Так чи інакше, але ми побачили 
вельми якісний корейський “комерційний продукт” з 
усіма ознаками оригінальної постановочної концепції 
та повагою до національної культури й традиції.  

Режисером-постановником вистави “Міра за міру” 
Московського драматичного театру ім. О. Пушкіна 
був британець Деклан Доннеллан. Вочевидь, він доб-
ре осягнув Росію, де працював не над одним проєктом 
– так добре, що ще у 2013 році зміг змоделювати в 
усій повноті впізнаваний нам до болю й сліз “русский 
мир”. Шекспірова притча про “доброго і поганого 
правителя”, про цінність та міру людського життя 
на сцені настільки міцно й переконливо виявилась 
закоріненою в російську ментальність, типи, ситуації, 

Сцена з вистави “Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра. Режисер – Ог Тае Сук. 
Mokwha Repertory Company (Сеул, Південна Корея).
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що видається – не знайти кращого способу оповісти 
про знецінення гуманізму, продажність, брехливість, 
жорстокість, цинізм, ґвалт і байдужість суспільства 
та його керманича, аніж цей твір і ця вистава. 

Сценограф Нік Ормерод у порожньому просторі 
організувала кілька величезних яскраво-червоних 
кубів, що обертаються довкола своєї осі. У їхніх роз-
воротах, у різних ракурсах постають перед нами оди-
ничні й групові стоп-кадри: паноптикум, елементи 
світу російського сьогодення. Без портретних цитат, 
але візуально впізнаваним робить режисер головного 
героя. Нижче середнього зросту, худий, з безбарвним 
обличчям та холодним поглядом герой (Анджело - 
Андрій Кузічев) не викликає сумнівів щодо прото-
типу. Але попри всю очевидну алюзійність, вистава 
цілком лояльна й нейтральна з погляду можливої 
цензури. Вона точно маркує російський світ: ліде-
ри та юродиві, безформний натовп, що мов рій мух 
кружляє по сцені, щоразу викидаючи зі свого “тіла” 
одного персонажа і “засмоктуючи” іншого. Якось від-
далено ці образи нагадали образні мотиви з вистави 
“Борис Годунов” у режисурі Е. Някрошюса. У кожній 
з цих вистав – литовській і московській – своя туга. У 
“Мірі...” вона народжується з музичного контрапунк-
ту, коли у супроводі тужливої мелодії пари кружляють 
у вальсі поміж червоних кубів, і в цьому вихорі на 
якусь мить виникає діялог із минулим світом куль-
тури, безтурботністю, від якої, як з’ясовується, лише 
одне па – до підлости й смерти. У контексті цієї виста-

ви туга не передбачає прощення, а присутність чес-
них людей не означає можливости порятунку світу. 
Червоною доріжкою – майже як у румунському “Мак-
беті” – повертається у супроводі охорони справжній 
монарх, “добрий правитель”, котрий апріорі буде 
справедливим. “Мов у казці?” – відчитуємо ми цю 
страшну “русскую безнадëгу” поза фіналом виста-
ви, у набубнявілій кров’ю і сльозами нетеатральній 
реальності...

Чим іще здивував румунський фестиваль? Тим, 
наприклад, що добірне шекспірознавче товариство з 
усього світу повсякчас виявляло добру як на інозем-
ців обізнаність з історією та сьогоденням румунсько-
го театру. Чим це пояснити? Та чому б не оцією скоро 
вже чвертьвіковою присутністю румунського шекс-
пірівського фестивалю на театральній мапі світу. 

Чи не варто й нам започаткувати на цій мапі влас-
ну, українську шекспірівську точку? Зі скромною ме-
тою – аби й про наш театр говорили зі знанням справи 
на всіх континентах?     

     
   Крайова-Львів, травень 2018 

Сцени з вистави “Міра за міру” В. Шекспіра. Режисер – Дек-
лан Доннеллан. Московський театр ім. О. Пушкіна (Росія) у 
співпраці “Cheek by Jowl” (Лондон, Велика Британія).
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Відвідини професора Майкла Добсона Івано-
Франківська збіглися з проведенням у цьому місті 
не лише фестивалю “Карпат-Фест”, а й весняної 
театральної школи НСТД України. На прохання 
організувати зустріч слухачів із гостем з Британії 
керівник школи, Стас Жирков, у перевантаженому 
розкладі занять люб’язно знайшов годину, за що 
йому – персональна дяка. Отже, 4 травня 2018 р. 
на камерній сцені Івано-Франківського академіч-
ного музично-драматичного театру ім. І. Фран-
ка за  участи слухачів театральної школи НСТД 

“неÑÒеÐПнÎ, 
  кÎли Ç шекÑП²Ðа ÐÎблßÒь ÌуÇей”
  (Зустріч із професором Майклом Добсоном,
  директором Шекспірівського інституту у Стретфорді-на-Ейвоні)

Зустріч Майкла Добсона з учасниками Весняної школи 
акторської та режисерської майстерности НСТД 
України. Перекладач – Софія Гарбузюк. Івано-Фран-
ківський академічний музично-драматичний театр 
ім. І. Франка, 4 травня 2018 р.

України, учасників фестивалю “Карпат-Фесту”, 
модераторки Майї Гарбузюк та перекладачки Софії 
Гарбузюк відбулась зустріч із Майклом Добсоном, 
професором Бірмінгемського університету та ди-
ректором Міжнародного Шекспірівського інсти-
туту у Стретфорді-на-Ейвоні (Велика Британія).
Несподівано (а, зрештою, цілком закономірно), в 
ній було багато жартів, сміху, а неакадемічний 
жанр зустрічі якнайкраще дозволив відчути, що 
Шекспір – разом із тими, хто сьогодні його дослід-
жує – живий, близький і геть без позолоти.   
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Майкл Добсон: Дякую вам усім за те, що ви тут! 
Я дуже люблю працювати у театральній сфері, зі сту-
дентами, оскільки тоді розумію, що займаюсь живим 
театром, а не теорією.

Майя Гарбузюк: Пане професоре, скільки в се-
редньому шекспірівських вистав на рік Вам доводить-
ся бачити? У скількох країнах?

М. Д.: Я б сказав – недостатньо (сміється). На-
справді ж – багато, щонайменше сорок на рік. Цього 
року я дивитимуся вистави у 8-9 країнах, але завдяки 
цим фестивальним програмам побачу вистави ще з 
багатьох інших країн. 

М. Г.: Із чим пов’язаний Ваш перший візит в Ук-
раїну?

М. Д.: Я надзвичайно зацікавився Україною. 
Особливо відтоді, як познайомивсяіз групою до-
слідників Шекспіра з України1, вони були у мене в 
гостях у Стретфорді-на-Ейвоні, я бачився з ними на 
театральних фестивалях,і зрозумів, що в Україні від-
буваються нові, захоплюючі події. Ще одна з причин 
мого приїзду – я пишу книгу про те, як  Шекспір 
представлений в історії та чинному репертуарі театрів 
різних країн, як він впливає на ці театри. Саме тому я 
скрізь, хоч би куди приїхав, діймаю всіх своїми без-
кінечними запитаннями про шекспірівські вистави 
(сміється).

М. Г.: Ви досліджуєте національні версії про-
читань драматургії Шекспіра. Можете поділитись із 
нами своїми найприкметнішими враженнями, спо-
стереженнями?

М. Д.: Якщо говорити про американського Шекс-
піра, то слід пам’ятати,що американський театр дуже 
реалістичний, американці взагалі надають перева-
гу кінематографу. Також виразною рисою є те, що 
вони сприймають деякі шекспірівські ролі як комічні 
і вважають, що це круто – грати роль голосом ста-
рого пірата (сміх у залі). Звісно, мушу додати, що 
у мене в Америці є добрі друзі, які творять добрий 
театр, якісні роботи. Це насамперед Театр нового 
глядача у Брукліні, Шекспірівський театр у Чикаго. 
Всього іншого я б радив вам уникати (сміється). Я 
захоплююсь азійським театром... Раніше у них була 
тенденція до копіювання західного театру, вони ста-
вили Шекспіра так, ніби це Ібсен. Але зараз режисери 
вчаться ставити Шекспіра для того, аби дослідити 
та відновити власні національні та культурні тради-
ції, які дуже часто поєднані із релігійними темами, 
сакральною культурою. Мене це справді захоплює. 
В Англії глядач – і це відомо – надзвичайно холод-

1  Йдеться про учених з Лабораторії ренесансних 
студій Запорізького класичного приватного універси-
тету, яким керує доктор філологічних наук, професор 
Наталія Торкут. 

ний і неемоційний.  У нас глядачі ніколи не встануть, 
щоб аплодувати в кінці вистави – якщо це, скажемо 
так, не найкрутіший вечір у їхньому житті. Тільки 
у виняткових моментах вони встають. Але коли ми 
переглянули поставу Шекспіра у режисурі Юкіо Ні-
нагави – це була його остання постановка Шекспіра, 
“Річард ІІ” - весь зал встав, і ми аплодували двадцять 
хвилин! Своєю чергою корейський театрдуже гарно 
використовує текстиль. У них на дуже високому рівні 
робота з шовком. Дуже красиво виглядає. Німецькі ж 
вистави об’єднує те, що у них зазвичай можна зустрі-
ти чоловіків середнього віку, гладких, лисих, і чомусь 
наприкінці вистави вони роздягаються. І це зовсім не 
смішно (сміх у залі).

Але Томас Остермайєр, звісно, є винятком, У 
“Гамлеті” і “Річарді ІІІ” він блискуче використав чор-
ний гумор. Його “Гамлет” починався з  німої сцени 
похорону старого Гамлета, коли періщить дощ, ніщо 
не тримається рук, все в болоті, вони не втримують 
труну, вона висковзує у них із рук і падає – усе це і 
смішно, і моторошно водночас. Справді незабутньо... 
Так само, як і момент з учорашньої вистави, коли 
серед авдиторії знайшли живого драматурга, щоб він 
зіграв мертвого клоуна2 (сміх).

М. Д.: Одна ж із Ваших книг присвячена вико-
навським проблемам сучасних шекспірівських пос-
тав. Що для Вас було важливим у цьому досліджен-
ні? 

М. Д.: Мені було цікаво запитати у молодих бри-
танських акторів, що таке для них – трагедія, як це 
сьогодні для них – вмирати щовечора перед гляда-
чем?  Я брав у них інтерв’ю або просив написати 
коротенький есей. Розмовляв, зокрема, зі своєю од-
нокурсницею Імоген Стаббс, яка зіграла Гертруду в 
“Гамлеті”у театрі “Олд Вік”; із виконавцем головної 
ролі у цій виставі, відомим сьогодні кіноактором Бе-
ном Вішоу (серед його ролей, наприклад – агент К’ю 
у “Бондіяні”). Також я спілкувався із Девідом Вор-
нером – пам’ятаєте, він грає того поганого хлопця у 
“Титаніку”, що намагався зупинити героя Леонардо ді 
Капріо? У 1960-х роках цей актор був  новою зіркою 
у Королівському Шекспірівському театрі, у 1965 він 
грав Гамлета –із таким довгим, довгим аж до підлоги 
шарфом... Потім він виїхав до Америки, грав у жахли-
вих американських фільмах, став алкоголіком і сорок 
років не виходив до глядача у шекспірівських виста-

2 Йдеться про виставу “Гамлет” Львівського 
академічного театру естрадних мініатюр “І люди, і 
ляльки”, зіграну в рамках фестивалю “Карпат-Фест” 
на сцені Івано-Франківського академічного обласного 
театру ляльок ім. М. Підгірянки. В епізоді, про який 
згадує М. Добсон, Гамлет-лялька (Надія Крат) звер-
талась до присутнього у залі Павла Ар’є.  
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вах. Нещодавно повернувся до Британії і вперше вий-
шов до глядача у ролі Короля Ліра на Чічістерському 
театральному фестивалі.  Він став для мене найкра-
щим Королем Ліром з-поміж усіх, яких я бачив, і 
з-поміж тих, що були тоді, коли ви чи ваші батьки ще 
не народились...  Це єдиний Король Лір, який змусив 
мене найбільше плакати.Так от, на моє запитання про 
Ліра він сказав: “Ну, так це ж зовсім невелика роль. Я 
тут тільки у семи сценах...”. На питання про те, як він 
працював із цією роллю, яким уявляв свого Короля 
Ліра, що відбулось з його героєм до початку першої 
сцени, він відповів: “Це не моя справа... Контекст – це 
те, що перебуває поза сюжетом, це все сміття. Просто 
потрібно грати те, що написано в п’єсі”. Все... І це 
була справді дуже практична, детальна робота над 
текстом. Він був особливо хороший у сцені з Кор-
делією, коли Лір прокидається, відходячи від свого 
божевілля. Ще не усвідмолюючи остаточно де він, 
Лір запитує доньку, чи він у Франції. Девід помітив, 
що ця репліка Ліра йде після репліки Лікаря, котрий 
просить Корделію налити вина. І Девід-Лір зіграв 
це так, наче він уже скуштував цього вина. Це було 
неперевершено... Саме тому він говорив, що робота з 
такими дрібними текстовими деталями важливіша за 
будь-яку концепцію, за контекст, за пошук відповіді 
на запитання, що робив Король Лір у юності. А от 
молода актриса Аманда Харріс, котра була відзначе-
на за роль Емілії в “Отелло”, а вже невдовзі зіграє у 
“Троїлі і Крессіді”у Стретфорді-на-Ейвоні, сказала, 
що студенти набагато більше сміються, коли працю-
ють з жорстокими сценами. Вони, наприклад, ви-
рішили, що Отелло вбиває Дездемону тому, що він 
ненавидить життя,ненавидить сексуальність, нена-
видить жінок. І він встромляє ніж – межи її ніг. Коли 
вони відпрацьовували цю сцену – через її незмірну 
жорстокість – вони так багато сміялись, актриса так 
кричала – ще! ще! більше! глибше! – що їм доводи-
лось зупиняти репетиції...

М. Г.: Два дні тому професор Добсон виголо-
сив доповідь у Львівському університеті імени Івана 
Франка, присвячену особливостям сценічних втілень 
“Юлія Цезаря” у світовому театрі. Зокрема, Майкл 
наголосив, що сучасні неангломовні театри, працю-
ючи із драматургією В. Шекспіра, обирають сучасні, 
постмодерні переклади. У той же час для британсько-
го театру староанглійська мова шекспірових текстів 
залишилась незмінною. Це, безперечно, справжній 
виклик сучасним митцям і глядачам. Як це – мати 
свого Шекспіра зі старим текстом?

М. Д. (сміється):  Найперше – справа у добрих 
акторах, яких ми маємо. Також, думаю, все мусить 
відбуватись тут і зараз, у сучасності. Я не люблю 
переодягання, надміру костюмів, намагання ство-
рити світ, який вже давно не існує. Не терплю, коли 

з Шекспіра роблять музей.А з мовою – вона справді 
може звучати трохи дивно як на сьогодні. Але це не 
проблема, а радше перевага. Бо дає додаткові можли-
вості для театру. Її можна використати на контрасті: 
адже якщо ви робите виставу про те, що відбувається 
тут і зараз, але у вас звучить магічна, давня мова, 
то це надає додаткового об’єму, додаткової глибини, 
нових можливостей. Звичайно, з текстом бавляться, 
його використовують по-різному, часто скорочують 
або міняють місцями сцени. Так, до прикладу, у не-
великому театрі “Flute company” (його провадять мої 
добрі друзі), котрий кілька днів тому на фестивалі у 
Крайові, в Румунії, презентував свою “Дванадцяту 
ніч”, на сцені – лише сім акторів. Також там змінено 
порядок сцен, дещо скорочено. На перший погляд 
це може здатися новою п’єсою, але текст, який зву-
чить  – такий самий, як і сотні років тому.

М. Г.: У вже згаданій лекції про постави “Юлія 
Цезаря” у світі Майкл Добсон говорив про вистави 
в США, Британії, Румунії, країнах Азії. Про що, на 
Вашу думку, може свідчити факт відсутности сценіч-
ної історії цього твору в Україні? 

М. Д.: Це справді дуже цікаво. Сьогодні весь світ, 
що сповідує принципи західної демократії, хвилюють 
ліберальні цінності, усі говорять про небезпеку при-
ходу до влади популістів і демагогів, Не називатиму 
конкретних імен, але те, що за останній рік у США 
поставили багато “Юліїв Цезарів” - дуже промовис-
тий факт. Якщо в Україні їх немає, можливо, на це 
впливає те, що Україна по-іншому сприймає класичну 
культуру та Рим, ніж ми, котрі були завойовані Рим-
ською імперією? Я не знаю конкретної відповіді – 
мені самому б було цікаво почути,чому “Юлій Цезар” 
не йшов в Україні, зате були популярними інші п’єси 
Шекспіра...

М. Г.: На жаль, і за браком часу, цю наукову дис-
кусію ми з Вашого дозволу перенесемо у кулуари, бо 
відповідей на поставлене питання пана професора 
надто багато... А заключне моє запитання стосуєть-
ся назви однієї зі статей М. Добсона, що звучить так: 
“Шекспір формує націю”. Хочу попросити М. Доб-
сона прокоментувати бодай коротко цю тезу. Адже, 
здається, Шекспіра найменше хвилювали ці питання?

М. Д.: Шекспір сам по собі, його твори доволі 
космополітичні, европейські. Звісно, йому вдавалось 
добре працювати із британської історією, але водно-
час його твори пов’язані зі світом, який розвивається, 
світом, що розширює свої кордони. Для кожної країни 
робота над п’єсами Шекспіра – це також і дослід-
ження власної культури, і водночас також створення 
діялогу з іншими прочитаннями Шекспіра як у своїй 
країні, так і за її межами. Ці п’єси не дидактичні, 
вони пропонують нам конфлікт, але не обмежують 
у прочитанні, в інтерпретації цього конфлікту. На-
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справді ці п’єси краще читають нас, ніж ми – їх, я 
б так сказав... Вони заохочують до внутрішнього і 
зовнішнього діялогу.

М. Г.: Хочу тепер звернутись до нашої авдиторії. 
Хто з присутніх у своєму студентському чи професій-
ному досвіді звертався до творчости Шекспіра? Грав 
у навчальних і професійних виставах, уривках, читав 
поезію?(Майже усі в залі піднімають руки)...

Стас жирков: Пане професоре! Багато говорять 
про теорію, за якою Шекспіра не існувало як конкрет-
ної особи, а було троє або кілька людей, котрі й нази-
вали себе Шекспіром. Ваша думка з цього приводу?

М. Д.: Справді, багато п’єс єлизаветинської доби 
було написано групами драматургів. Ранні п’єси Шек-
спір також створив у співпраці з іншими авторами. 
Одним з прикладів є “Генрі VI”, написаний кілько-
ма авторами. У написанні останніх творів йому до-
помагав Джон Флетчер, і комп’ютерний аналіз це 
підтвердив. Але ця інформація не має нічого спіль-
ного з  конспіративними теоріями ХІХ століття, в 
яких, наприклад, можуть доводити, нібито Шекспі-
ра принесли на землю інопланетяни, або що він був 
членом єзуїтської групи, підпорядкованої Ватикану 
(сміється)... Це радше матеріял для психоаналітиків, 
ніж для істориків. Насправді у нас набагато більше 
документів, джерел та інформації про Шекспіра, ніж 
про будь-якого іншого автора того часу. Причина в 
тому, що ці докази, факти, документи, які ми маємо, 
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не збігаються із “високими” очікуваннями деяких 
людей, дослідників. Причина в появі такої теорії, 
мабуть, полягає ще й у тому, що в першій половині 
ХІХ століття загальна думка про культурний та інте-
лектуальний рівень акторів була такою низькою, що 
просто неможливо було собі уявити, аби актор писав 
такі п’єси. Взагалі – вважали тоді – як він міг писа-
ти, якщо нічого не знав про театр? Це ж насправді 
божевілля...

н. н.: Хто для Вас є найкращим виконавцем ролі 
Гамлета?

М. Д.: Багато Гамлетів було зіграно різними ак-
торами і в різний спосіб. У кожного Гамлета – свої 
особливості. Для мене особисто найкращим Гамле-
том був Сем Вест у Стретфорді двадцять років тому. 
Він мене дуже зворушив... Мушу визнати, оскільки 
він мій давній друг, то частково мені ще й тому було 
дуже боляче бачити, як якісь люди у фіналі намага-
ються його вбити (посміхається). Я люблю роботи 
Томаса Остермайєра. Мені дуже сподобався Гамлет 
у виконанні Девіда Теннена у виставі, режисеркою 
якої, до речі, була моя дружина. Найсильнішим у цій 
роботі було те, що окрім талановитого Гамлета там 
також був дуже харизматичний Клавдій, якого грав 
Патрік Стюарт. Це додало роботі значно більшої 
драматичности. Тож усі глядачі-тінейджери ішли на 
Гамлета, а мами ішли на Клавдія, якого виконував 
Патрік Стюарт. Але найкращий ляльковий “Гамлет” 

Майкл Добсон (у центрі) з українськими театральними діячами. 
Івано-Франківський академічний музично-драматичний театр ім. І. Франка, 4 травня 2018 р.
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з усіх, які бачив – це вчорашній “Гамлет” львівського 
театру “І люди, і ляльки” (оплески). А я бачив, до сло-
ва, дуже багато різних лялькових “Гамлетів”. На мою 
думку, вирішення, коли персонаж може говорити і як 
“чиста” душа, і з тією соціяльною роллю, яка йому 
нав’язана чи покладена на нього – це важливий хід. 
Я був дуже засмучений, коли Гамлет з тією малень-
кою лялькою підійшов до мене і щось говорив, а я 
не розумів і нічого не міг відповісти. Це було дуже 
сумно. А можливо, навпаки, я маю бути щасливим, 
що нічого не зрозумів?

Дмитро Гусаков: Місяць тому я поставив свою 
першу виставу за Шекспіром “Дванадцята ніч”. У 
нас був добрий переклад Максима Рильського, але 
мова цього перекладу не надто сучасна, вона не-
жива. Я почав дивитись англійські вистави – і мені 
здалося, що персонажі говорять живою мовою, яку 
зараз вживають в Англії. Мені цікаво почути Вашу 
думку – наскільки мова Шекспіра сучасна для анг-
лійського глядача?

М. Д.: Насправді і Стівен Фрай у виставі, про 
яку Ви згадали, та й інші актори говорять тією ж мо-
вою, якою й написано твір. І в цьому немає проблеми; 
коли ви використовуєте відмінності в мові сучасній 
та оригіналу, це тільки додає виставі об’єму, глибини. 
Так, діти, можливо, не все зрозуміють одразу. Але ж 
коли ми перебуваємо серед дітей – ми не кажемо – не 
будемо розмовляти складною мовою. З часом діти 
навчаються усе розуміти. Так само й дорослі. До-
рослі можуть зрозуміти все, що відбувається – і це 
залежить від акторів. Думаю, Вам потрібно вибирати 
переклад, який актори можуть оживити для себе і для 
глядачів, але якщо маєте добрих акторів і розумного 
глядача, Ви взагалі можете взяти будь-який текст і 
перекласти його невідомою  мовою, і все одно текст 
буде драматичним. Є декілька прекрасних балетів за 
“Ромео і Джульєттою”, де не використовують текст, 
але всі все розуміють. 

ірина Романчук: Ви були у Львові, бачили 
вистави львівських театрів. Поділіться, будь ласка, 
враженнями.

М. Д.: А наскільки близько ти дружиш з цими 
акторами? (сміх у залі).Насправді я радий був поди-
витись ці вистави. Особливо хочу сказати про “Ромео 
і Джульєтту” у Першому театрі, бо “Дванадцята ніч” 
у Театрі Леся Курбаса– це адаптація, і я не міг зро-
зуміти текст. Щодо останньої, то від неї залишилось 
враження як від студентських скетчів-замальовок, 
місцями монотонних. Але добір акторів пречудовий, 
і тому все інше не мало значення. Щодо “Ромео і 
Джульєтти”, то були моменти, які не дуже сподоба-
лись, наприклад, костюми, які здавались аматорськи-
ми та старомодними. Щодо музики, я терпіти не можу 
неживу музику – таке моє упередження. З іншого 

боку, мені дуже сподобалась робота режисера, робота 
з пластикою і рухом. Це особливо було видно в ролях 
Ромео, Джульєтти та Меркуціо, вони насправді мене 
зворушили. Це рідко трапляється, бо я бачив дуже 
багато різних постав “Ромео і Джульєтти”, я старий 
і цинічний, мене важко зворушити. Але насправді я 
плакав. Це було реально зворушливо. Деякі сцени 
Ромео і Джульєтти були схожими на балет, мали дуже 
своєрідну хореографію. Особливо сцена на балконі, 
зіграна без балкона – вона піднімала Джульєтту на 
такий п’єдестал! Ще одна сцена, яка мені дуже спо-
добалась: коли Ромео підставляв свої руки, якими 
ступала Джульєтта, щоб не торкнутися землі. Це було 
надзвичайно зворушливо. Також сцена, коли вони 
прокидаються, пластика їхніх рук відтворює політ 
птахів, їхні чудові голоси – все це було прекрасно. 
Мені дуже сподобалися два вечори у двох львівських 
театрах. Але взагалі для мене це велика розкіш – при-
їхати сюди і мати змогу подивитись ці вистави, які 
відбуваються зараз. Хоча в той самий час, коли я цьо-
го вечора дивитимусь “Гамлета” тут, в Україні3, моя 
дочка гратиме прем’єрну виставу “Юлій Цезар” в 
Оксфорді. Але думаю, тут мені буде веселіше. Тільки 
не говоріть їй. Це – таємниця... (сміється).

У короткій зустрічі із британським гостем вда-
лося хіба що познайомитися та накреслити пунк-
тири майбутніх діялогів, зустрічей, співпраці. Ми 
щиро подякували професорові Добсону за розмову, 
запросили його знову до нашого краю і розбіглися: 
хто – до виснажливих тренінгів, хто – до нескінчен-
них розмов про Шекспіра в Україні. 

Увечері ж знову зустрілись під сценою Івано-
Франківського театру: дивились неооперу-жах 
“Гамлет”. Вражений побаченим, М. Добсон підій-
шов до мікрофона після вистави і сказав фразу, яку 
можна перекладати по-різному, але сенс її незмінний: 
за будь-яку ціну я приїду сюди ще раз, аби подиви-
тись цю виставу знову. Тож причин повертатись 
директорові Шекспірівського інституту в Україну 
і писати про український театр більшає...4

травень 2018 р., 
Івано-Франківськ-Львів

3 Йдеться про вечірній перегляд вистави “Гамлет” 
Івано-Франківського театру ім. І. Франка.

4 Саме з аналізу цієї вистави Майкл Добсон розпо-
чав свою рецензію. на нову книгу Р. Левіса ““Гамлет” 
і візія темрями”, надруковану у вересневому номері 
LondonRevueBooks: https://www.lrb.co.uk/…/michael-…/
elsinores-star-bullshitter
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Цьогоріч у рамках Шекспірівських днів в Ук-
раїні, що їх ініціятором та організатором був 
Шекспірівський центр Запорізького приватного 
університету (керівник – доктор філологічних 
наук, професор Наталія Торкут), відбувся конкурс 
рецензій на виставу “Дванадцята ніч” В. Шекс-
піра Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру. Студентам 
факультету журналістики Чорноморського на-
ціонального університету ім. Петра Могили було 
запропоновано написати відгуки на спектакль. За 
браком відповідних фахових рецензій, вважаємо 
за можливе оприлюднити фрагменти робіт сту-
дентів – переможців конкурсу. 

Коли б щось таке показали на сцені, 
то я засудив би таку виставу 
як неправдоподібну.

Фабіан, сцена ІV

“Як Вам завгодно” − така друга назва всесвіт-
ньовідомої комедії Великого Барда, яку деякі з ре-
жисерів-постановників розтлумачують як відкритий 
заклик до дії та сприймають як готовність Вільяма 
Шекспіра до будь-яких експериментів з його твором. 
Проте комедію, де жінки переодягаються у чоловіків 
і навпаки, а дія відбувається у вигаданій країні, дуже 
легко перетворити на фарс чи невдалу дитячу казку. 
І в цьому не буде вини драматурга. 

Ользі Терновій, яка поставила “Дванадцяту ніч” 
на сцені Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру, здається, вдалося 
зберегти святковий, життєрадісний і пустотливий 
настрій цієї п’єси і захопити ним глядачів.

Сцени з вистави “Дванадцята ніч” В. Шекспіра. Режисер, музичне оформлення – Ольга Тернова (Харків), 
художник – Олена Рикусова. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, 2018 р.*

 
Тут і далі світлини з сайту театру http://theatre.mk.ua/
repertoire/dvenadtsataya-noch-u-shekspir/#gallery-

дванадцßÒа н²ч
(Студенти рецензують виставу 
“Дванадцята ніч” В. Шекспіра Миколаївського 
академічного художнього російського 
драматичного театру)
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28 березня відбувся допрем’єрний показ спектак-
лю, приурочений до Всесвітнього дня театру. 

Наповнити виставу особливою атмосферою вда-
лося з перших хвилин. Чудернацькі на перший погляд 
костюми, що втішали око всіма кольорами райдуги, 
мінімум декорацій, що залишаються незмінними 
впродовж усієї комедії, перекладені середньовічні 
англійські пісні, що навмисне звучать не дуже вда-
ло з вуст блазня Феста, – все це спочатку здалося 
глядачам схожим на якусь нехитру дитячу історію 
і було надто далеким від того, що могло б належа-
ти перу Шекспіра. Проте з часом глядачі звикли до 
цього “midsummer madness”, почали прислухатися 
до діялогів, ідентифікувати персонажів і слідкувати 
за цією неперевершеною комедією положень з над-
звичайною цікавістю.

Ольга Тернова, режисерка і художній керівник 
харківського Театру на Жуках, впевнена, що казко-
ва атмосфера та акторська імпровізація –це важливі 
складові її вистави. “Спектакль був здійснений за 
два місяці, і за цей час підготовано два повноцінні 
акторські склади. Причому, ці склади не закріплені, а 
майже щоразу змінюються. А оскільки ми від самого 
початку домовилися, що кожен актор має можливість 
трактувати свій образ по-своєму, то тепер, замінюючи 
один одного, виконавці отримують додаткову мож-
ливість внести до загальної гри свою імпровізацію й 
отримати абсолютно новий результат. Це дозволить 
спектаклю залишитися живим і вирости з часом”, − 
впевнена режисерка.

Щира гра Віоли та її талановите перетворення 
на Цезаріо, чого навіть не помітила частина глядачів 
із слабким зором, дотепність й непідробна доброта 
блазня Феста, комедійна пихатість і віра у власну 
велич Мальволіо, зворушливість Олівії та навіть іноді 
надмірно патосна мова графа Орсіно – акторська гра 
робила текст комедії живим і дотепним, а правильно 
й гостро розставлені акценти − ще й надзвичайно 
актуальним. І хоча більшість глядачів знали, чим за-
кінчиться ця історія, акторам вдалося залучити залу 
до дійства й утримати своєрідну інтригу. Було цікаво 
не те, чим закінчиться, а як закінчиться комедія. 

Перефразовуючи Віолу, “душа” цієї постави вия-
вилася у гармонії з її зовнішньою оболонкою. Яскра-
вий, енергійний, язичницький дух Йолю вдалося спій-
мати й утримати у межах невеликої Миколаївської 
сцени. Та все ж таки однією з найголовніших вартос-
тей спектаклю є те, що глядач вкотре переконався: 
середньовічна комедія Вільяма Шекспіра лишається 
актуальнішою за будь-який сучасний науково-фан-
тастичний роман, а людська природа, незважаючи на 
ґаджети та новітні технології навколо нас, не надто 
уже й змінюється. 

Єлизавета Безушко

Сцена з вистави “Дванадцята ніч” В. Шекспіра. 
Режисер, музичне оформлення – Ольга Тернова (Харків), 
художник – Олена Рикусова. Миколаївський академічний 
художній російський драматичний театр, 2018 р.
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Єлизавета беÇушкÎ, Юлія ÑП²нчевÑька

* * *
Дванадцять акторів на сцені Миколаївського 

академічного художнього російського драматично-
го театру. Наполовину заповнений зал в очікуван-
ні допрем’єрного показу п’єси Вільяма Шекспіра 
“Дванадцята ніч” у поставі харківської режисерки 
Ольги Тернової. Двогодинна романтична комедія у 
виконанні миколаївської трупи театру є актуальною і 
для сьогоднішнього глядача, оскільки порушує вічні 
теми. 

Уперше прем’єра “Дванадцятої ночі” під керів-
ництвом О. Тернової відбулася в далекому 2009 році 
у камерному Театрі “На Жуках”. Разом із чоловіком, 
драматургом та актором, Дмитром Терновим режи-
серка заснувала цей театр у грудні 2007 року, дебю-
тувавши зі спектаклем “Вибір” за Григорієм Горі-
ним “Забути Герострата”. Режисерка надає перевагу 
роботі з непрофесійними акторами. У її репертуарі 
присутня як класична, так і сучасна драматургія. 

П’єса “Дванадцята ніч” побудована на двох сю-
жетних лініях, які постійно переплітаються між со-
бою, тим самим загострюючи конфлікт. Постанов-
ниці вдалося майстерно адаптувати текст під сучас-
ні театральні норми, не порушуючи оригінального 
прочитання автора та утримуючи логіку розповіді. 
Дуже вдалим, на мою думку, є скорочення, що дода-
ло постановці динаміки й жвавости. Таке рішення 
допомогло акторам утримати увагу глядачів. 

Сцени з вистави “Дванадцята ніч” В. Шекспіра. Режисер, му-
зичне оформлення – Ольга Тернова (Харків), художник – Олена 
Рикусова. Миколаївський академічний художній російський 
драматичний театр, 2018 р.
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У присутніх у залі виникає багато питань до шек-
спірівських героїв та їхніх вчинків. Так, бажання ви-
являються просто примхами, а поняття “кохання” 
настільки примарне у творі, що у розв’язці взагалі 
видається чимось комічним. Зокрема, любовний три-
кутник Орсіно – Цезаріо (Віола) – Олівія, у якому всі 
намагаються вдовольнити власні бажання, ігнорую-
чи інтереси інших, не знайшов би щасливого кінця, 
якби не з’явився четвертий герой – Себастян. Герцог 
Орсіно, який із самого початку прагнув здобути  при-
хильність графині Олівії, наприкінці без вагань від-
мовляється від неї, надаючи перевагу Віолі. Намагаю-
чись привернути увагу Цезаріо, Олівія знайшла щастя 
з Себастяном, який заручився із нею після першої ж 
зустрічі. Де тут любов? Де щирі й справжні почуття? 
Легковажність рішень героїв комедії викликає радше 
подив, аніж сміх. 

Окремо від усіх персонажів постає блазень Фес-
те, в образ якого чудово увійшов Максим Подгайко, 
він очевидець усього, що відбувається на сцені. Іноді 
здається, що Фест є певним героєм-фантомом, який 
з’являється у багатьох епізодах, знає більше за інших, 
проте суттєво не впливає на перебіг подій. 

Працювали над спектаклем два місяці, за цей 
час підготували два повноцінних акторських склади. 
Проте, цього акторам, певно, виявилося замало, аби 
бездоганно вивчити усі свої репліки. Посеред вистави 
герої не раз затинались на кілька секунд. Чи можна 
виправдати їх тим, що це був передпрем’єрний показ? 
Хвилювання, незібраність? 

Колоритні зовнішні образи акторів, що відпові-
дали напівказковій Іллірії, напрочуд вдало створила 
художниця з костюмів Олена Рикусова. Декорацій-
не оформлення відіграє не менш важливу роль у 
сприйнятті спектаклю: квітник і цікава конструкція 
– гойдалка зі сходами посеред сцени – були покликані 
передати відчуття легкости й створити романтичну 
атмосферу. Такі декорації відкривають чудовий про-
стір для гри, додають руху та динаміки дії. 

Цікавий сюжет, насичений сплетіннями доль (дя-
кую, Великий Шекспіре!) та чудові візуальні образи, 
представлені на сцені, дали можливість забути про 
буденні справи і поринути у легку комедію разом із 
героями п’єси.  

Юлія Спінчевська

Сцена з вистави “Дванадцята ніч” В. Шекспіра. Режисер, музичне оформлення – Ольга Тернова (Харків), 
художник – Олена Рикусова. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр, 2018 р.
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Денис ГУГнИн

В українському театрознавстві – це перша спроба штрихів 
до портрета Анатолія Георгійовича Гугнина (1949–2001) – ре-
жисера, міма, засновника театру-студії “Мімограф” у Львові. 
Хто ж він був? Поет чи Клоун? Мім, чиї слова – жест, пласти-
ка. Через них він відкривав душу, розповідав про сокровенне. 
Він був творчою людиною, що відчувала Всесвіт, людиною, 
яка мала безліч ідей, не схожа на інших. Не тільки внутріш-
ньо, але і зовні він нагадував відомого Ангела з вистави С. Об-
разцова “Створення світу”. Йому, мабуть, було тісно у клітці, в 
яку загнала його дійсність. Людина, яка змогла створити свій 
власний театр, свою власну школу, але після якої залишились 
тільки “Щоденник”, спогади, деякі нагороди, фотографії та 
мізерні відеозаписи. І ще залишилась пам’ять про єдиний у 
Львові театр пантоміми “Мімограф” і його незмінним керів-
ником – Анатолієм Георгійовичем Гугниним.

А. Гугнин народився 17 листопада 1949 року у Запоріжжі. 
У 1954 році він, разом з батьками, переїхав до Львова, де на 
той час існувало дуже багато різних студій та гуртків для 
дітей. Хлопчик почав відвідувати студію циркового мистец-
тва. Поступово прості заняття перетворились на справжнє 
захоплення. Це був новий світ, який він відкрив для себе. Всі 
навики, отримані в студії, він удосконалював самостійно, при-
свячуючи цьому увесь свій час. Основними напрямками були 
жонглювання та клоунада. Він мріяв про роботу у державному 
цирку, але для цього потрібна відповідна освіта, якої він не 
мав. Єдиною можливістю показати себе – нерегулярні висту-
пи у філармонії, що мало задовольняли його. Закінчивши 
Університет підвищення кваліфікації керівників художньої 

анаÒÎл²й гугнин. 
ПÎеÒ ² клÎун

А Гугнин у авторському бенефіс-шоу 
“Поет та Клоун”. 
24 листопада 1996 р. 

Анатолій Гугнин
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самодіяльности (1970–1973), Гугнин стає керівником 
студії “Арлекін” при центральному Палаці піонерів. 
Там діти вивчали не тільки ази циркового мистец-
тва, але й правила поведінки на сцені і поза сценою. 
Зрештою, правила самого життя. Він привчав дітей 
долати лінощі, прагнути досконалости виконання 
номера, з розумінням та спокійно сприймати критику 
і поважати “конкурентів”. Наприклад, одну з вико-
навиць номера, Наталку Гулєвату, зняли з програми 
буквально напередодні прем’єри, бо її подруга була 
більше підготована. І хоча Наталці стало прикро, але 
вона старанно виконувала інші обов’язки і навіть 
допомагала “суперниці” у виконанні номера.

 Разом зі своїми вихованцями він брав участь у 
фільмі “Д’Артаньян і три мушкетери” (1978) режисе-
ра Георгія Юнгвальда-Хилькевича. Фільм знімали 
переважно у Львові. Ми можемо побачити у кадрах 
першої серії кінострічки групу вихованців Львівської 
студії “Арлекін”, які весело, з піснею про Рішельє, 
разом зі своїм керівником проходять вуличками на-
шого рідного міста. 

Так захоплення відкрило йому шлях 
до режисури. На становлення Анатолія-
режисера, як творчої одиниці, вплинули 
Леонід Єнгібаров та Марсель Марсо. 
А. Гугнину була близька філософія Ле-
оніда Єнгібарова:

“Я виходжу на манеж не для того, щоб 
смішити шановну публіку. Я виходжу на 
манеж для того, щоб говорити з поваж-
ною публікою. Про добро і зло, благо-
родство і підлість, про любов і ніжність. 

Світ – крихкий, душа людини ранима, людина – не-
скінченно самотня” – сказав Л. Єнгібаров в одному 
з інтерв’ю [1].

Всесвітньовідомий клоун став для А. Гугнина 
кумиром. Кожен цирковий номер, який він приду-
мує, знаходить своє підґрунтя. Наприклад, номер 
“Баланс”, який проіснував майже всю історію життя 
колективу. Артистка Лариса Гугнина була одягнена 
в гусарське вбрання. Декілька бокалів стояли на до-
шці, що, своєю чергою, трималися на ефесі шаблі, 
що впиралася своїм кінчиком у кінець другої, ручку 
якої Лариса тримала у роті. Під мелодію із знамени-
того фільму “Гусарська балада” режисера Ельдара 
Рязанова, рухалася в танці по сцені, при цьому ще й 
робила кульбіти. А. Гугнин і сам усе життя наче ходив 
по лезу ножа, ніби балансував між життям і смертю.

Від французького міма М. Марсо він перейняв 
грим – обличчя білого кольору підкреслює вираз 
очей, які відкривають цілу гаму людських почут-
тів – смуток і радість, кохання і розчарування, і 
Гугнин-режисер розуміє, що це і є та ніша, яка досі 

Студія циркового та естрадного 
мистецтва “Арлекін”. 
Львів, 1976–1984 рр.
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не використана ним. І хоча вже існували інші студії 
пантоміми, але він вирішує піти далі. Це мають бути 
не просто пантомімічні номери, але міні-вистави. 
І випускники студії “Арлекін” пыд керывництвом 
міма-Гугнина починають серйозніше засвоювати 
мистецтво пантоміми. Практично не вміючи танцю-
вати, артист Гугнин доводить пластику свого тіла 
майже до ідеалу, вимагаючи того ж від своїх учнів. 
Простенька на перший погляд вправа “Пташка”, ви-
конується кистями рук в білих рукавичках, – символ 
свободи. Ця вправа стає головним випробуванням для 
того, хто хоче стати членом колективу. 

У 1984 році режисер відкриває театр-студію “Ек-
спромт”. Основа колективу залишилися незмінною: 
Дмитро Казанджев, Вадим Хом’як, Лариса Гугнина, 
Ірина Гугнина, Наталя Микитюк, Наталя Лєйкіна та 
ін. В активі театру були вистави: “Ця весела плане-
та”, присвячена боротьбі за мир; “Арлекіно” – про 
жорстокість світу капіталу; “Подаруй свою радість” 
та інші. Вірний любові до цирку, тепер режисер на-
магається поєднати мистецтво цирку з мистецтвом 
театру пантоміми. Починається все з ідеї номера, 
яку приносить режисер на обговорення колективу. 
Далі – пошуки нових рухів, жестів. Працюють над 
кожною мініатюрою дуже ретельно, по три години 
поспіль, щоб зрештою відібрати лише один жест. 
Поступово окремі мініатюри складаються у виставу 
“Візит ввічливости”, з якою театр їде на фестиваль 
в Бельгію, звідки повертається хоч і не з тріюмфом, 
але визнаним і відзначеним дипломами. 

1986 рік – театр змінює назву на “Мімограф”. 
Керівництво Палацу культури ім. М. Кузнецова (нині 

Анатолій Гугнин і вихованці 
студії циркового та естрад-
ного мистецтва ‘’Арлекін’’ 
у фільмі “Д’Артаньян і три 
мушкетери”. Режисер – Георгій 
Юнгвальд-Хилькевич. Одеська 
кіностудія, 1978 р.

Анатолій Гугнин з акторами театру патоміми“Мімограф” 
під час репетиції. Кінець 1980-х рр.

ім. Г. Хоткевича) надає колективу можливість пра-
цювати у цьому приміщенні. А. Гугнин, який багато 
читав, знаходить п’єсу “Поппі і Хуаххо” за мотивами 
новели естонського письменника Дугласа. Він бачить 
втілення теми та ідеї п’єси через пластику тіла (панто-
міми). Тема – “невинні” пустощі зі зброєю. Ідея – по-
казати, що зброя – це сила, що повинна бути в руках 
відповідальної людини, яка думає про наслідки і вміє 
цінувати життя. В рамках політичного театру Палацу 
Культури “Мімограф” випускає цю виставу.

1992 рік – виникає можливість поїздки до Японії 
у м. Тояма на Міжнародний фестиваль аматорських 
театрів. Він проводився один раз у 4 роки. Під час 
підготовки до фестивалю номерів стає все більше. 

денис гугнин
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З’являється номер “Пташка в клітці” і вистава “Зем-
ля”. Режисер сам придумує і оформлення вистави, 
сам добирає музику. На сцені подіюм з розкритою 
чоловічою долонею. Звучить еко-джаз американсько-
го джазового музиканта, саксофоніста, композитора 
Пола Вінтера – “Колискова матусі-китихи маленько-
му тюленяткові”. Сам музикант “екологічний джаз” 
схильний вважати музикою землі, “живою музикою”. 
Усі епізоди у виставі режисер об’єднав однією пос-
таттю – Землею. Серед епізодів найяскравішими були 
“Рибалка і рибка”, “Поет” і власне сама “Земля”. 
Люди, вкриті сіткою, символізували собою Всесвіт, 
з якого періодично виринали різні образи. Вічна тема 
боротьби Добра та Зла і висновок, єдиний можливий 
висновок: ми маємо берегти все, що нас оточує і ві-
рити в те, що над нами і всередині нас існує цілий 
Всесвіт, а Добро і Любов обов’язково переможуть. 
Колектив їде в Японію і повертається з перемогою. 
Нагороди за оригінальність постановки, за режису-
ру. Після цієї поїздки вони стають членами АІТА/
ІАТА – Інтернаціональна асоціяція аматорських те-
атрів. Мета асоціяції – “Освіта через театр”.

1996-й рік. Борис Озеров запрошує до співпра-
ці над виставою “Чума на обидві ваші домівки” за 
п’єсою Г. Горіна. А. Гугнин виступає не тільки як 
актор, але й як один із хореографів, ще й як продюсер. 
У ролі мандрівного Менестреля, через пантоміму пе-
редав своє ставлення до дії, що відбувалася на сцені. 

Сцени з вистави “Поппі і Хуаххо” Дугласа. Автор вистави – А. Гугнин. 
Театр пантоміми “Мімограф”, 1992 р.

Диплом Міжнародного фестивалю аматорських 
театрів. Японія, м. Тояма, 1992 р.

Ірина та Анатолій Гугнини під час репетиції вистави 
“Великий концерт для грамафона з оркестру”, 
Театр пантоміми “Мімограф”, 1992 р.
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денис гугнин

Разом з хореографами – львів’янином Володимиром 
Аржановим та Давидом Гогетидзе (Грузія) ставить і 
працює над пластикою танцювальних номерів.

 12.11.1996 рік – дата реєстрації Львівської місь-
кої громадської організації під назвою “Театрально-
мистецький центр “Юнівер”, директор якого – А. Гуг-
нин. Під “дахом” цієї організації будуть існувати де-
який час два колективи – театр “Гаудеамус” Б. Озеро-
ва і “Мімограф” – театр пантоміми А. Гугнина.

“Поет та клоун” – так називався бенефіс А. Гугни-
на. Така афіша з’явилася в місті. Дійство відбувалось 
в приміщенні Першого українського театру для дітей 
та юнацтва. 

А. Гугнин довідується про міжнародний теат-
ральний фестиваль Аматорських театрів у США. Цей 
фестиваль відбувається один раз на чотири роки. Того 
року у фестивалі брали участь театри з Канади, Японії, 
США та Европи. Режисер повертається до вистави 
“Поппі і Хуаххо”, розуміючи, що цей матеріял буде 
зрозумілий людям будь-якої національности. 

Залишені вдома без господаря Мавпа і Пес. Усе 
починається з безневинних пустощів. А закінчуєть-
ся  тим, що до лап Мавпи потрапляє зброя. Ядерний 
вибух, який знищує все живе наприкінці. І єдина 
постать – Жінки в білому, яка тримає на руках, як 
дитину, зламану скрипку; скрипка раптом стає зно-
ву цілою, наче надія на те, що трагічному фіналу 
можна запобігти. Як результат: приз за головну 

чоловічу роль (Юрій Тимчук – Мавпа) та Ґран-прі 
фестивалю.

 У статті “Америка – зліт, Україна – посадка…” 
читаємо: “Львівський театр пластичного дійства 
“Мімограф” зовсім не новачок у бурхливому потоці 
маленьких театрів. Майже десять років авангардна 
трупа намагається повернути втрачену славу в рід-
ному місті, та все марно – грошей на вистави немає, 
стаціонарного приміщення театр просто позбавле-
ний. Зневірившись, “мімографці” зробили ставку на 
Америку і ... виграли. Несподівано і тріумфально ... 
Ніхто з львів’ян і не мріяв, що в результаті напруже-
ної конкурентної боротьби з 18 театрами з Канади, 
Японії, США і Европи на фестивальний Олімп злетять 
саме вони. Та ще й як! “Поппі і Хуаххо” визнаний 
найкращою виставою фестивалю...” [2], (переклад, 
авт. Д. Гугнина).

 Після цього – численні зустрічі, перемовини…
17 листопада 1999 року, у день народження 

А. Гугнина, на Львівському телебаченні виходить 
програма, присвячена його п’ятдесятиріччю. Режисер 
програми – Є. Г. Бондаренко (1938–2016). Ведуча – 
С. Є. Кохмат, журналіст, заслужений діяч мистецтв 
України. В розмові з ведучою програми А. Гугнин 
назвав свій театр “авторським”, маючи на увазы ре-
пертуар:

“Драматичним театрам легше. Для них пишуться 
п’єси, існує багато класичної драматургії. Ми виму-

Сцени з авторської вистави “Земля” Анатолія Гугнина. 
Театр пантоміми “Мімограф”, 1992 р.
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шені самі знаходити матеріял, на основі якого від-
творюємо через пластику те, що відчуваємо. Наш те-
атр – це пластичне мистецтво. Як сказав італійський 
режисер Джордж Стрелер: “Чим багатша “внутрішня 
мова”, яка звучить у свідомості актора, тим частіше 
в ній фіксуються моменти, які одразу ж можуть бути 
закріплені в його жестах…”. Мені хочеться навести 
ще один вислів французького режисера, актора Луї 
Жуве:  “У акторів немає покликання, покликання є 
тільки у поетів. У нас є тільки набір прийомів, жестів, 
які, можливо, врешті-решт постануть перед глядачем 
як наше покликання”.

 Завдяки нашому спонсору – Львівському відді-
ленню “Промінвестбанку” ми змогли взяти участь 
у Міжнародних театральних фестивалях мистецтва 
у Польщі, Чехії, Угорщині, Німеччині. Майже на 
кожному – відзнака або перемога. Саме це нам дало 
відчути себе і своє значення у світі” [5]. 

У телепередачі були показані уривки з вистав 
театру.

Виникає ідея для майбутньої співпраці з Асоція-
цією громадських театрів США.

За задумом А. Гугнина, це був досить складний 
проєкт. В його баченні обидві сторони мали пара-
лельно готувати виставу, використовуючи однокове 
оформлення, музику, костюми. Після прем’єри вистав 
у своїх країнах мав відбутися обмін тільки акторами, 
що виконували головні ролі. 

Чому режисер для проєкту бере саме п’єсу “Пліт 
мерців” Гаральда Мюллера? Дія в п’єсі “Пліт мерців” 
відбувається на землі після атомної катастрофи. Але 
це лише умови, в які загнані люди. Твір розкриває 
глибоку думку про наші взаємини. Що буде, якщо 
ми перестанемо відчувати чужий біль і будемо про-
являти агресивність один до одного? Що ми передамо 
прийдешнім поколінням? Ця п’єса – попередження 
про те, що може статися, якщо люди перестануть ду-
мати про майбутнє. Мюллер дуже точно показав, як 
ми самі вбиваємо світ, в якому живемо. Це збігалося 
з позицією та світовідчуттям самого А. Гугнина. У 
його “Щоденнику” читаємо: “Багато представників 
блискучого розуму, за всю багатостраждальну історію 
людства, намагалися поставити питання сенсу його 
буття і знайти ту щасливу всеперемагаючу нитку 
істини, дотримуючись якої людство приходить до 

Борис Озеров 
та Анатолій Гугнин. 
Моменти співпраці.

Сцена з вистави “Чума на обидві ваші 
домівки” Г. Горіна. Режисер – Борис Озеров, 
хореограф – Анатолій Гугнин. 
Театр “Гаудеамус”. Львів, 1996 р.
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гармонії свого буття. Але чому ж це світле майбутнє 
так і не настало, а навпаки, зробило людину жертвою 
трагічного історичного процесу?” [4].

Паралельно йшла робота над моновиставою 
“Саллі Боулз” за сценічною адаптацією роману 
“Прощавай, Берліне!” американського письменника 
Крістофера Ішервуда. Вистава мала йти англійською 
мовою (актриса А. Звєріна). Але не судилося… У 
газеті “Поступ” з цього приводу можна знайти від-
повідь: “Я дуже шкодую, що минув час дуелей...”. 
Так написав у листі-факсі до Посольства США за-
сновник і президент театрально-мистецького центру 
”Юнівер” львів’янин Анатолій Гугнин. Причина – до 
болю тривіяльна. Театру, який рік готував спільний 
американсько-український проект, відмовили в от-
риманні візи до США, після чого гастролі стали не-
можливими” [3].

Він розумів, що праця та шалені гроші, зібрані 
акторами, вже було вкладено, нічого не можна було 
повернути. Для максималіста за натурою єдиним ви-
ходом із ситуації, який він вважав найкращим, вияви-
лось залишити цей Світ. Анатолія Гугнина не стало 
5 січня 2001 року. Як Заповіт можна сприйняти запис 
у щоденнику:

 “Тобі доведеться приймати світ таким, який він 
є, і в міру сил, творити і вдосконалювати його. Дай 
Боже тобі сил, вміння та таланту, щоб у цьому світі 
стати Людиною! Дай Боже тобі мужности і терпіння, 
щоб встояти і зберегти себе у цій вічній сутичці добра 
і зла, розуму і дурости, чесности і підлости” [4]. Цей 
Заповіт залишив мені він, мій Батько.

Під час вручення 
Ґран-прі фестивалю 
“International Theatre Festival”
(Мічіган, США), 1998 р.
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Анастасія 
та Анатолій 

Гугнини.

денис гугнин
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У гостинному Кракові, де завжди радо зустрі-
чають театральні колективи з різних країн Европи, 
22-30 квітня 2018 року відбувся п’ятий, ювілейний 
Міжнародний фестиваль українського театру “Схід-
Захід”. Директором фестивалю, а також президентом 
Фундації Масових Видовищ у Кракові є Надія Мороз-
Ольшанська, українка за походженням. 

Перший фестиваль “Схід-Захід” був організова-
ний та проведений 2014 року. Ідея організації фести-
валю з’явилася у Надії ще в студентські роки, коли 
вона навчалася в Україні і була учасницею студент-
ського театрального колективу. Вже після від’їзду 
на навчання до Польщі створила простір для пере-
гляду українського театру за межами України. Разом 
зі своєю товаришкою Марією Макаренко, яка стала 
співогранізаторкою фестивалю, Надія звернулася до 
Центру молоді Йордана. Його директор Бартоломей 
Коцурек зацікавився ідеєю, одразу підтримавши 
ініціятиву. І от вже понад чотири роки фестиваль 
“Схід–Захід” розвивається та розширює свою кон-
цепцію, залучаючи до участи не тільки українські 
колективи, але й представників інших країн. До того 
ж, штат волонтерів-організаторів щороку збільшуєть-
ся. Приємно бачити, що сучасна польська молодь не 
байдужа до подібних акцій. У рядах волонтерів добру 
частину складають студенти, що мають українське 
коріння. Вони радо зустрічають українських учас-
ників у Кракові, вміло курують групами і за власною 
ініціятивою проводять неперевершені екскурсії цим 
королівським містом.

Якщо 2014 року учасниками фестивалю були 
лише чотири українські колективи, то цьогоріч у його 
програмі взяли участь 15 колективів. 

Урочисте відкриття цьогорічного фестивалю 
“Схід-Захід” відбулося 23 квітня у театрі “Bagatela”, 
одному з найвідоміших Кракові. Після урочистос-
тей та знайомства з колективами, глядачі побачи-
ли першу українську виставу “Ніч перед Різдвом” 

(Чернігівський академічний музично-драматичний 
театр ім. Т. Г.  Шевченка, режисер – Андрій Бакіров). 
Відзначена нагородами численних фестивалів ство-
рена як органічне поєдання видовищної сценографії, 
стильних костюмів, стрімких хореографічних ритмів, 
яскравих сценічних образів, блискучого акторського 
ансамблю, пам’ятних ще довго по виставі музичних 
діялогів-хітів, ця робото чернігівців безумовно при-
пала до вподоби польському глядачеві. 

Другий день фестивалю розпочався виступом 
студентського театру “Жменя”. П’ятикурсники Рів-
ненського державного гуманітарного університету 
показали літературно-музичну композицію “Лиця, 
маски, морди…. Надалі питаю про Польщу”. Літера-
турною основою вистави слугували тексти відомих 
польських письменників: А. Міцкевича, В. Ґомбро-
вича, Я. Кохановського, С. Виспянського, З. Герберта, 
Е. Брилла та Я. Качмарського. Інтерпретовані на сцені 
тексти розповідали про історію Польщі, вимушену 
еміграцію, пошук нових сенсів та власного місця під 
сонцем. Усі ці теми творили цікаві конструкції колек-
тивної пам’яти, актуальні не лише для поляків, але 
й для українців.

Далі було презентовано виставу “Laundry of 
illusion” (Пральня ілюзій) німецького театру “Sen-
semble theater” (Авґсбурґ). Театр чіткости, співроз-
мірности, симетрії звертається до творів сучасної 
драматургії, застосовуючи, зокрема, і формати ім-
провізаційного театру. Вистава “Пральня ілюзій” у 
рішенні українського режисера Олега Мельничука 
– сценічна інтертретація поезії Рози Ауслендер. Тема 
великого переселення народів, вимушеної міграції, 
лейтмотивом пронизує полотно оповіді. Біженці, 
заробітчани, нелегали… Всі вони щось шукають у 
великій втечі від самих себе. Можливо, це пошук 
спасіння? Спасіння у релігії, чужій культурі, новому 
середовищі. Наскільки важко або легко пристосову-
ватися до цього кардинально чужого середовища? 

П’ßÒий Ì²жнаÐÎдний феÑÒиваль 
укÐаїнÑькÎгÎ ÒеаÒÐу “Ñх²д-Çах²д” у кÐакÎв² 

Юлія РахнО

Тут і далі світлини до статті –
з офіційних інтернет-сторінок фестивалю та театрів
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Невже заради виживання доведеться не тільки вчи-
тися існувати, але й дихати за новими правилами? 
Чи можна у такий спосіб зберегти у собі Себе? Дія 
відбувається між Адамом, Евою та Мефісто, який 
постійно випробовує чоловіка та жінку. Глядачеві 
пропонують відчути, проаналізувати і зрозуміти, що 
відбувається з людиною, коли вона змушена тікати з 
міста, де народилася, нібито задля кращої долі, але 
її надії не справджуються. “Пральня ілюзій” тор-
кається серйозної сучасної теми, залишаючи гляда-
чам простір для глибоких роздумів. Глядач відчуває, 
дослухається, аналізує. І, звичайно, стоячи аплодує 
німецькому колективу.

Театральна група “Грай” з Будапешту досить юна, 
організована режисером-аматором Ігорем Вовком 
та ще декількома акторами-аматорами, українцями 
за походженням. Театр має невелике приміщення в 
самому центрі Будапешта і на правах муніципального 
колективу працює вже четвертий сезон. На фести-
валі “Грай” показав виставу “Сеанс” за твором Ное-
ля Коварда. Відомий письменник у пошуках нового 
матеріялу для роботи влаштовує в домашніх умовах 
спіритичний сеанс. Але під час сеансу усе йде не 
за планом. Саме тому головним героям доводиться 
дізнатися, як багато захованих “скелетів у шафі”.

Завершився другий день фестивалю концептуаль-
ною роботою режисера Себастяна Милка. Вистава 
була створена в рамках проєкту “Game over? – про 
будування понаднаціональних відносин Німеччи-
ни, Польщі та України”. Вистава “Інший. Грецька 
трагедія” поставлена за п’єсою Йоганни Опарек. 
В основі сюжету – постапокаліптична історія про 
міжнародну групу людей, об’єднаних певними за-
вданнями на безлюдній території. Приземлившись, 
у всепоглинаючому мороці люди відчувають присут-
ність невидимого ворога; відчуття загрози постійно 
зростає. В колективі починають виникати конфлікти. 
Та врешті-решт виявляється, що ворог не просто по-
руч, ворог серед них. 

Вистава вражає своїм сценографічним рішенням: 
сценічний простір устелено вогкою корою дерев, від 
неї відгонить мертвою стерильністю, велике прозоре 
скло, що раптом з “вікна в майбутнє” перетворюється 
на опуклу лінзу – таку собі стінку акваріуму для пред-
ставників національних меншин, ринви тут наповнені 
кров’ю, у яких купаються учасники групи – все це 
викликає букет різних за емоційною шкалою станів 
у глядачів, залишаючи по собі безмежну порожнечу. 
І ця порожнеча “загоюється” лише за кілька годин 
після переглянутої вистави.

Третій та четвертий дні фестивалю були найак-
тивнішими: було показано сім вистав аматорських та 
професійних колективів. У середу, 25 квітня, перед 
польським глядачем постала неординарна вистава 

Сцена з вистави “Ніч перед Різдвом” за М. Гоголем. Ре-
жисер, художнє та музичне оформлення – Андрій Бакіров. 
Чернігівський академічний музично-драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка.

Юлія ÐахнÎ

Cцена з вистави “Панночка” за М. Гоголем. Режисер – Марта 
Шумілова-Лисякова. Театр “Темп” (Чернівці).

“Панночка” чернівецького театру “Темп”, сюжет-
на лінія якої обертається навколо відомої історії з 
повісті “Вій” М. Гоголя Однак вирішення конфлікту 
тут не містично-жахаюче, як звичайно вже, а навпаки, 
досить романтичне: Хома помирає не від страху, а 
від надмірности кохання. Режисер Марта Шумілова-
Лисякова збагатила поставу цікавими мізансценами 
та оригінальною манерою спілкування персонажів, 
близькою до сценічних читань. 

Моновистава “Чому люди не…” (режисер – Ми-
кола Бичук) творчої ініціятиви “Theatrum mundi” 
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(Чернігів) – глибоко-філософська вистава про само-
тність та віру в Бога. Чому люди не літають? Відчай, 
біль та розчарування іноді можуть змусити людину 
зробити відчайдушний фатальний крок. Але чи вар-
то? Ця вистава просто і щиро відтворює один день з 
життя молодого чоловіка, який прагне змінити своє 
життя. Польська публіка настільки зацікавилася цією 
виставою, що наступного дня квитків на показ у те-
атрі “Teatr Bez Rzεdów” вже не було.

“Theatrum mundi” є гостем фестивалю, та це не 
завадило Миколі Бичуку відіграти дві вистави про-
тягом кількох фестивальних днів, і вже 27 квітня 
крайньою вечірньою виставою стала “Секс, любов 
і рок`ен`ролл”.

Свої роботи показали також Закарпатський 
угорський драматичний театр (вистава “РН+”, що 
є своєрідною компіляцією творів В. Пелєвіна, Дж. 
Орвелла, Р. Баха з використанням картин Босха та 
Брейґеля), Івано-Франківський “Новий театр” (виста-
ва “Собака” В. Красногорова, режисер – Тарас Бе-
нюк), Київський національний академічний театр 
ім. Лесі Українки (“Антігона” Ж. Ануя в перекладі 
з французької Вс. Агєєва, режисер – Олег Нікітін), 
Народний аматорський театр з Хмельницького “Дзер-
кало” (“Ніч проти Івана Купала”, режисер – Дмитро 
Гусаков), Полтавський музично-драматичний театр 
імени М. Гоголя (“Едіт Піаф”, режисер – Влад Шев-
ченко).

До участи у фестивалі “Схід-Захід” було запроше-
но і колективи театрів ляльок. Єреванський держав-
ний ім. Ованеса Туманяна є одним з найстаріших те-

Сцена з вистави “Замок” за Ф. Кафкою. 
Режисер – Олександр Ковшун, 
сценографи – Тетяна Савіна, 
Олександр Ковшун, художник 
з костюмів – Аліна Горбунова. 
Харківський державний академічний 
український драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка. 

атрів Вірменії. Його вистава “Ніс” за М. Гоголем була 
сповнена цікавої інтеракції з глядачами. Львівський 
академічний театр ляльок презентував виставу “Зо-
лоторогий олень” за Д. Павличком (режисер – Сергій 
Брижань). Роботи Сергія Брижаня завжди поетичні, 
позначені особливою мистецькою мовою що органіч-
но поєднана із фантазійною, образною і водночас 
простою сценографією (художник – Іннеса Кульчи-
цька).

Цікаву роботу “Дюймовочка” за Г.  К. Андерсе-
ном показав варшавський театр “Сцена Ельфів” (ре-
жисер – Анні Поляруш).

Заключною на фестивалі “Схід-Захід” була ви-
става “Замок” Харківського державного академічного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка 
(режисер – Олександр Ковшун). Сценічна версія од-
нойменного роману Ф. Кафки ставила перед глядачем 
одвічне питання – у чому сенс буття? Митці не про-
понували відповіді – радше шукали її, наповнюючи 
сценічний твір новими сенсами, символами, пара-
доксальними мізансценами, неочікуваним музичним 
супроводом.

V Міжнародний фестиваль українського театру 
“Схід-Захід” був яскравим, мультинаціональним ви-
довищем. Багатожанрова, розумно укладена програма 
дозволила глядачам, враховуючи мовні особливості 
та розмаїття тем, оглянути максимальну кількість 
вистав. 

Команда організаторів подбала про комфортний 
побут колективів. На урочистому закритті Надія Мо-
роз-Ольшанська вручила нагороди всім учасникам 

театральної події.
 “Схід-Захід” – не просто фес-

тиваль. Він прагне донести скон-
денсовану формулу українського 
театру до закордонного глядача. 
Так розвиваються взаємозв’язки 
між культурами, народжуються 
нові шляхи до взаємопізнання та 
розуміння.
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Започаткована 2011 р., щорічна студентська те-
атрознавча конференція кафедри театрознавства та 
акторської майстерности Львівського національно-
го університету імени Івана Франка уже вдруге від-
бувається у зміненому форматі – на міжнародному 
рівні (шість разів проходила як всеукраїнська – під 
назвою “Національний   театр   в   европейському   
мистецькому   просторі: становлення,   розвиток,   
самобутність,   взаємовпливи”). 

Перша (3–5 квітня 2017 р.) і Друга (26–28 квітня 
2018 р.) міжнародна науково-практична студентсь-
ка театрознавча конференція “Сучасний театр у 
просторі суспільства: діягностика, прогности-
ка, терапія” збирають у стінах корпусу факультету 
культури і мистецтв десятки студентів-театралів із 
різних країн світу (зокрема, України, Польщі, Австрії 
та Чехії). Окрім секційних засідань, у рамках програ-
ми конференції регулярно відбувається круглий стіл 
“Театр  як біль суспільства”, де студенти і викладачі 
у невимушеній формі обговорюють сучасні складні 
театральні процеси у своїх країнах. Зрештою, спілку-
вання між учасниками конференції продовжується і 
під час “вечірньої програми”: відвідування 
вистав львівських театрів, ознайомлення 
з актуальними мистецькими виставками 
у музеях та культурно-освітніх центрах, 
участь в екскурсії-прогулянці “Львів – 
місто театрів”. 

Відтак, студентська науково-прак-
тична конференція, виконуючи роль про-
фесійного майданчика для знайомств, 
дискусій, презентацій, обміну рефлексія-
ми молодих театрознавців, стає місцем 
першого апробування напрацювань мо-
лодих науковців. А самі доповіді досить 
часто рясніють неоціненними спостере-
женнями-знахідками, вражають свіжістю 

к²лька ÒеÌ Ç нÎв²ÒньÎї ²ÑÒÎÐ²ї 
ПÎльÑькÎгÎ ÒеаÒÐу
(з матеріялів ІІ міжнародної студентської театрознавчої конференції)

поглядів та підходів, свідчать про науковий потенціял 
театрознавчих шкіл Центрально-Східної Европи.

Публікуємо добірку текстів-виступів з цьогоріч-
ної конференції, які презентували наші гості з Поль-
щі – студенти Яґеллонського університету (Краків), 
учасники семінару “Театрознавчий гурток” (кура-
тор – доктор Аґнєшка Ваніцька).

Заторкнуті болючі питання сьогодення (нетер-
пимість у суспільстві щодо “інших”; статус осіб з 
інвалідністю, театр у їхньому житті; стереотипи щодо 
статевої ідентичности та гендерна дискримінація; те-
атр як інструмент громадського опору (в координатах: 
вільне мистецтво – консервативна влада)) і проблеми 
“історичної пам’яти” (непрості польсько-єврейські 
відносини у ХХ ст.) дуже актуальні й для Польщі, й 
для України. 

Отже, пропонуємо ознайомитися зі спробами су-
часного польського театру відповісти на ці питання 
чи бодай розпочати діялог про те, об чім суспільство 
красномовно “мовчить”, – у візіях краківських сту-
дентів-театрознавців.

Роман ЛаВРЕнТій

Польські та українські студенти-театрознав-
ці – учасники ІІ міжнародної науково-практич-
ної студентської театрознавчої конференції 
“Сучасний театр у просторі суспільства: діяг-
ностика, прогностика, терапія”. Львів, квітень 
2018 р.
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Питання про стосунки поміж поляками та єврея-
ми в історичних і сучасних контекстах для польського 
театрального глядача не є новим чи несподіваним. 
Достатньо пригадати, як багато емоцій викликала 
“(А)поллонія” Кшиштофа Варліковського, і ми поба-
чимо, який значний відбиток на польській театраль-
ній практиці залишила ця складна проблема після 
переломного 1989-х р. 

Однак, неможливо не помітити, що у нинішньому 
сезоні вона знову була актуалізована. Дуже багато 
митців (і, що важливо, молодих) наважилося зану-
ритися в минуле і поставити питання про присутню 
відсутність єврейської меншини в польському сус-
пільстві сьогодні. 

Анна Смоляр, Аґата Дуда-Ґрач, Реміґій Брик чи 
Міхал Задара, а також багато інших популярних ре-
жисерок і режисерів протягом кількох місяців зре-
алізувало в різних театрах низку постав, часто один 
від одного віддалених з формального боку, але без 
винятку зосереджених на цьому питанні. 

Очевидно, у короткій розвідці неможливо обгово-
рити кожну з постав, тому посеред усіх, надзвичай-
но цікавих, я вибрав дві – “Справедливість” Міхала 
Задари (Театр Повшехни у Варшаві) і “1946” Реміґія 
Брика (Театр імени Стефана Жеромського в Кєль-

Юв²лей неПÐиÑуÒнÎÑÒи.
Питання польсько-єврейських стосунків 
у сучасному театрі. Ðік 2018

цах). Вибір був зроблений з огляду на запропоновані 
творцями цікаві стратегії пригадування минулого і 
відважно поставлених перед сучасним глядачем за-
вдань, пов’язаних з цим, котрі постараюся коротко 
представити. 

Щоб уникнути різночитань історичного тла, яке 
є відправним пунктом для обидвох постав, гадаю, 
варто розпочати з короткого фактографічного всту-
пу, що мав би полегшити можливість зорієнтуватись 
у складному матеріялі, до якого звертаються Міхал 
Задара і Реміґій Брик. 

Творці “Справедливости” згадують березневі 
події 1968 р. Поняття “березневі події” можна роз-
глядати у двох контекстах. У загальному сенсі воно 
стосується антиурядових студентських страйків з 
березня 1968 р., причини яких потрібно розглянути 
в низці контролюючих постанов влади, що придушу-
вала культурне життя в Польщі. Однак, ці протести 
можна розглядати також як один із симптомів на-
багато розлогішої в часі кризи, що її систематично 
поглиблювала влада, основним інструментом якої 
було посилення антисемітської риторики. У такому 
висвітленні студентські протести можна трактува-
ти як привід, використаний владою для загострення 
кризи. 

Мацей ГУЗИ

Сцена з вистави “1946” Реміґія Брика. 
Театр імени Стефана Жеромського. 

Кєльци, Польща.
http://teatrzeromskiego.pl/spektakle/1946



77

Ìацей гуÇи

Внаслідок широко проведеної чистки, яка вклю-
чала пропагандивні та адміністративні акції, значна 
частина польських євреїв була змушена емігрувати. 

У 1968–1972 роках Польщу залишило 13-20 ти-
сяч осіб. Щоправда, потрібно зазначити: багато хто з 
них у своїх поясненнях підкреслював, що причиною 
такого рішення були не лише урядові утиски, а дозвіл 
на такого типу дії. 

Ремігій Брик у кельцькій виставі звертається 
до подій, що відбулися за двадцять років перед цим 
березневим exodus. “1946” торкається історії кєль-
цького погрому, вчиненого мешканцями Кєльц над 
єврейською меншістю міста. Четвертого липня 1946 
року 37 осіб (з походження євреї) – і троє поляків 
були замордовані – мовляв, вони були покарані за 
так звані криваві ритуальні практики, хоча насправді 
твердження про такі ритуали були просто плітками. 
Призвідцями згаданих акцій були як цивільні особи, 
так і члени розмаїтих регулювальних служб. Згодом 
усі ці події використала комуністична влада для про-
пагандивної боротьби, через що ніколи не дійшло до 
зв’ясування усіх обставин. 

Висвітливши коротко історичні події, хочу пе-
рейти до аналізу названих двох, дуже відмінних між 
собою, постав. 

Почну від “Справедливости” Міхала Задари. Її 
автори ставлять у центрі ключове питання, що сто-
сується відповідальности за злочини в часі берез-
невих подій. Межі цієї відповідальности були виз-
начені в інший спосіб, ніж робила це доти польська 
полеміка…

Не йдеться про досягнення “дієвої справедливос-
ти”, “повернення гідности” чи “утвердження історич-
ної правди”, а про виразно окреслену правову кримі-
нальну відповідальність. До співпраці при створенні 
постави були запрошені фахові адвокати; разом з ак-
торами вони намагалися відповісти на два питання. 
По-перше: на кого можна покласти відповідальність 
за проведення антисемітської акції під кінець 60-х 
років минулого століття? І по-друге: чи надалі щось 
подібне є можливим, а якщо так, то на якій підставі? 
У такий спосіб етап підготовки до постави витво-
рив формулу квазіправового розслідування, що мало 
визначний вплив на сценічну конструкцію спектак-
лю. Втім, у якомусь сенсі вона є інсценізацією роз-
слідування, здійсненого перед прем’єрою – актори і 
акторки показують ефект наново проведеного роз-
слідування через його сценічне втілення. Прийняття 
такої, власне кажучи, простої конвенції може свідчи-
ти, що початковою метою “Справедливости” Міхала 
Задари є передусім повне оприлюднення висновків, 
сформулюваних у ході розслідування. З’ясовується, 
що знайти конкретних відповідальних осіб за exodus 
1968 року ймовірно лише серед кількох поіменно 
вказаних журналістів, котрі 50 років тому писали 
пропагандивні антисемітські статті, і то лише коли 
визнаємо це злочином перед людством, а їх – винни-
ми у злочині поширення мови ненависти, що не має 
терміну давности. 

Маючи за основу заявлену Задарою необхідність 
викриття всіх винних (що актори і акторки часто наго-

Сцени з вистави 
“Справедливість” Міхала Задари. 
Театр Повшехни. Варшава, Польща.
https://www.powszechny.com/spektakle/
sprawiedliwosc,s1453.html?ref_page=controller,
index,action,spektakle-aktualne
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лошують – усіх винних – тобто de facto ціле суспіль-
ство), таке рішення з легкістю можна назвати недіє-
вим, таким, що торкається лише периферії проблеми. 
Парадоксально, цей цілком безплідний висновок, 
який завершує розслідування, окреслений театром, 
переходить на витворення дуже специфічної ситуації, 
в якій несвідомих глядачів втягують у запроєктовану 
творцями гру. Анонсована ймовірність викриття зло-
чину породжує ситуацію повідомлення про це карних 
органів. Кожна особа, котра є учасником вистави, 
постає перед реальною, практично санкціонованою 
необхідністю висловити своє ставлення до події, в 
якій не можна зайняти дистанційованої позиції спо-
стерігача, інтерпретатора – обов’язок можна виконати 
або ні – проміжної відповіді немає. 

Таким чином, відбувається своєрідне “щеплення 
провини”. Цей термін використовує професор Гжеґож 
Нізьолек в своїй книжці “Польський театр знищен-
ня” щодо методу Кшиштофа Варліковського в його 
скандальній “(А)поллонії” [1]. Однак у випадку пос-
тави Міхала Задари провина набирає реального, юри-
дичного характеру, виходить за межі її символічного 
виміру. Таке досить суттєве розширення можна трак-
тувати як спробу зовсім нового погляду на проблему 
відповідальности за минуле, що виокремлюється на 
тлі інших польських вистав схожої проблематики. А 
також і кєльцької вистави Реміґія Брика. 

Творці “1946”, без сумніву, сигналізують, що ос-
новою проблеми, пов’язаної з кєльцьким погромом, 
є практично цілковита відсутність його у свідомості 
польського суспільства. Завдання, яке ставлять перед 
собою творці – це спроба з’ясування такого стану 
і нагадування про ті події. Під час підготовки пос-
тави виконано великий обсяг архівної роботи, що 
допомогло нагромадити багато документального по-
казового матеріялу. Актори й акторки (а також гля-
дачі) немовби завалені матеріялами розслідування: 
офіційними прощальними промовами, приватними 
спогадами свідків, а навіть поетичною і драматичною 
творчістю однієї з жертв погрому, Белії Ґантер. На-
плив інформації спричинює, що цілковите прийняття 
і реконструкція усіх викликаних з минулого уривків 
стає недосяжним, бо кожен з них витісняє інші. Однак 
постава Брика стає ще одним простором зіткнення 
– не лише поміж окремими історичними нараціями, 
але також між ними і сьогоденням. 

Упродовж вистави акторки й актори як наратори 
дотримуються видимої дистанції щодо розказаних 
подій (деякі з них інсценовані) і щодо своїх персона-
жів. Вони часто звертаються до партнера, називаючи 
справжні імена, по-брехтівськи коментуючи те, що 

відбувається на сцені. Народжується цікава залеж-
ність – театральне “тут і тепер” стає для кєльцького 
погрому ще однією підставою на шляху до присут-
ности у колективній свідомості. Досконалим прикла-
дом такої багатовимірности відносин є постать Белії 
Ґартнер. Бейля-поетка і Бейля-жертва в певному сенсі 
дві різні особи, які змагаються між собою за місце 
у колективній свідомості. Однак як одна, так і дру-
га повинні “підкорити” собі виконавицю їхньої ролі 
акторку Анну Антонєвіч. Вона також бореться за це 
місце, як кожна акторка чи актор. Коли разом з Барто-
ломеєм Цабаєм (Сімха) вони виходять на proscenium  і 
від свого власного імени розповідають про те, що вже 
понад рік працюють разом в кєльцькому театрі, то вся 
увага концентрується на них як на “свіжоспечених” 
випускниках театральної школи. Бейля відступає на 
другий план, а театр стає медіумом і викликає певні 
особи й події з минулого, щоб одночасно змагатися 
з ними за місце в пам’яті. 

Так Реміґій Брик, демаскуючи механізми колек-
тивної пам’яти, в якій ніколи не затримуються жодні 
історії, підводить глядачів до необхідности вибору. 
Однак це інший вибір, ніж той, про котрий можемо 
говорити у випадку “Справедливости”. Наскільки в 
проєкті Міхала Задари вибір мав привести до своєрід-
ного транспонування провини за події 1968 р. на су-
часного глядача, настільки постава Брика має лише 
прищепити глядачеві пам’ять про кєльцький погром 
через усвідомлення причин, які примусили усунути 
його з пам’яти. 

Легко можно помітити, що варшавська постава 
Міхала Задари і кєльцька Реміґія Брика помітно між 
собою різняться, попри те, що в обидвох йдеться про 
польсько-єврейські взаємини і про відповідальність 
сучасного громадянина за те, що вже сталося. Відмін-
ність є важливою. Можливо, це свідчить, що не вдало-
ся поки що створити в Польщі мову, яка б дозволила 
проробити те, що суспільство витіснило. Варто однак 
підкреслити, наскільки важливі ці пошуки і якою 
цінною була реакція польського театру на чергову 
річницю подій, що нагадують про невирішені епізоди 
з польської новітньої історії. Зостається сподіватися, 
що ця реакція зреалізувала хоча б частину цілей, які 
ставили перед собою театральні митці. 

Переклад з польської – Уляна Рой

1. Niziołek G. Polski Teatr Zagłady / Grzegorz 
Niziołek. – Warszawa, 2013. – s.561.
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Переглядаючи вистави Міхала Борчуха, я най-
частіше відчуваю неймовірне тепло, яке вони випро-
мінюють. Звучить це трохи банально, але я не знаю, 
як інакше назвати той стан спокою і меланхолії. Від-
чуття, які огортають мене, зовсім не схожі на вражен-
ня, отримані від традиційних патетичних сценічних 
прийомів. Щось подібне я знову пережила, коли пе-
реглянула запис вистави “Фауст” (2015, Театр Поль-
ський в Бидґощі). Після попередньої роботи “Параді-
зо” (2014, Лазня Нова в Кракові),  ця (“Фавст”) стала 
ще однією спільною справою у співпраці режисера 
та акторів з неповносправністю. 

Працюючи над  “Парадізо”, Борчух, разом з людь-
ми з аутизмом та людьми з синдромом Асперґера, 
створив сюжет, що складався з багатьох імпровіза-
цій, зі складною і заплутаною фабулою, а можливо, 
що великою мірою позбавлений фабули. Режисер 
створив якнайбільш сприятливі умови роботи для 
професійних акторів  і для аматорів. Для нього було 
найважливіше, щоб нічого не загрожувало спокою та 
безпеці особам з аутизмом. Вважаю, що тема актор 
з неповносправністю повинна зазвучати цільово і 
продумано. Власне, цьому й сприяв Міхал Борчух, 
використавши їхню присутність у виставі як козир. 

На жаль, мені доводилося бачити дорослих осіб з 
неповносправністю, задіяних на сцені у спосіб, що їх 
інфантилізує. Це буває дуже показовим. Часто, через 
турботу, а також з жалю, який більшість осіб пов-
носправних відчувають під час перегляду вистави, 
побаченому бракує критичної оцінки. Арета Настазяк 
пише у своїй статті: “Саме такого сприйняття боїться 
Міхал Борчух і, обговорюючи методи роботи, застері-

гає перед тим, що називає “ефект зоо” (коли осіб з 
неповносправністю задіяні лише як експонати, а не 
рівноцінні учасники проєкту)”. 

Перша сцена “Фавста” одразу відкриває прияз-
ність простору для осіб з вадами зору, якщо можна 
так це назвати. Інструкції читає Пйотр Вавер, вони 
стосуються розташування сценографії, виконання 
послідовности певних дій, і одразу презентують 
глядачеві вразливість учасників вистави. Маргариту 
(Домініка Бєрнат) розшукує матір (у цій ролі – незря-
ча Кристина Скіера) і брат (зрячий Павел Смаґала, 
який грає роль незрячого). Детальний опис простору 
роздягальні, у якій розігрується сцена, спонукає і нас 
там блукати, й попри те, що ми знаємо, де перебуває 
дівчина, в напрузі чекати на розв’язку. Коли вони зна-
ходять Маргариту і дорікають їй за зв’язок з доктором 
Фавстом, починаємо розуміти, що не глибина тексту 
Ґете буде головним транслятором емоцій та змісту. 

Сценічний простір позначений у спосіб, який по-
легшує незрячим акторам переміщення, і сам дуже 
широкий. Попри те, коли сцену заслонює екран, а 
на ньому відео з оголеною Маргаритою, Борчухові 
вдається зберегти інтимність спілкування з гляда-
чем. Відео супроводжується описом, який з чуттєвим 
збудженням вишіптує Марта Маліковська, зроджений 
подив трансформується в приємність, що розбуджує 
фантазію, принаймні у мене. 

Через деякий час дистанція між акторами дру-
гого плану, зрячими і незрячими зникає. Я вже не 
звертаю уваги на білі палиці, інструкції, звучання 
яких стає очевидним, і сама починаю за ними слід-
кувати. Незважаючи на мої перцепційні здатності, я 

кÎли фауÑÒ вÒÐачаЄ Ç²Ð

Сцени з вистави “Фавст” за Й. В. Ґете. 
Режисер – Міхал Борчук.
Театр Польський, 2015 р. Бидгощ, Польща.
http://www.teatrpolski.pl/faust.html

клавдія кєЧМЕРСька
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бачу світ представлений інакше, ніж щоденна звична 
реальність. 

Характер акторської гри в Борчуха спричиняє, 
що усі актори грають дещо здистанційовано і не впа-
дають у міметичу екзальтацію. Окрім фрагментів, 
де звучить оригінальний текст драми, здається, що 
актори імпровізують. Натуральність і легкість по-
дачі реплік вирізняє постави творця “Фавста” на тлі 
інших режисерів. Здається, що він не користується 
традиційним методом побудови ролі, яка спирається 
на заглиблення і переживання.  Борчух об’єднує в 
такий спосіб акторів професійних (Смаґала, Бєрнат 
та ін.)  і акторів-аматорів, завдяки чому не виникає 
небезпечна розбіжність між якістю їхніх виступів. Це 
не спричиняє увиразнення неповносправности і зосе-
редження на її значенні, а якраз цього хотів уникнути 
режисер при створенні “Фавста”. Добрим прикладом 
такого явища є цитата з книжки Монікі Васілевської і 
Монікі Вонсік: “Поруч з акторами неповносправними 
постають особи повносправні, які непомітно контро-
люють дію. Ці особи не лише слідкують за послідов-
ністю сцен, але також ведуть довші нарації. Врешті 
контраст поміж стилізованим виступом танцівниці, 
яку виконує акторка повносправна, і безбарвним го-
лосом постаті, яку імітують особи неповносправни, 
виникає нестерпна репрезентація хвороби”. Такого 
розрізнення не видно у “Фаусті”. В “Парадізо”, мож-
ливо, зважаючи на тип неповносправности акторів, 
розлам відчувався більше. В деяких сценах було важ-
ко зрозуміти певні репліки, які виголошували актори 
з аутизмом. 

“Фавст” з’явився на рік пізніше, після того, як 
режисер вперше зіткнувся із підопічними “Farmу 
Życia”1,  і можливо, завдяки цьому режисер увійшов 
в інший спосіб роботи, котрого шукав. Тут існує інша 
структура висловлювання. В “Парадізо” актори мен-
ше розповідали про свої інтимні почуття, радше буду-
вали все на багатій уяві, імпровізували.  А у “Фавсті” 
усе по-іншому. Наприклад, коли Фавст втрачає зір, на 
сцену виходить один зі старших акторів і розповідає, 
як він втратив зір, коли загубився на галявині. Ще 
кілька таких історій ми чуємо під час вистави. 

Однак найбільше мені запам’яталася сцена обшу-
ку в роздягальні. Троє героїв обшукують шафку і зна-
ходять там книжки. Розпізнання кожної відбувається 
досить комічно – використовуються певні читацькі 
стереотипи: о, це, напевно, мудра книжка, бо вона 

1 “Farma Życia” – осередок, де дорослі особи з ау-
тизмом перебувають постійно, працюють, проходять 
терапію і реабілітацію, отримують кваліфікацію для 
певної роботи. Розташована неподалік від Кракова. 
(прим. перекладача).

груба і в твердій обкладинці (тут переказую вислов-
лювання одного з акторів). Насмішкуваті завваги про 
непотрібність користати з ліхтарика в темряві, “бо ми 
ж сліпі” – як каже один з “обшукувачів”, викликаючи 
сміх у глядачів, та не покладаючи на їхні плечі від-
чуття провини, бо ж не сміємося з чужого болю і не 
зневажаємо актора. 

Часто неповносправні вміють з певною дистан-
цією ставиться до своєї вади, через що інші чуються 
біля них вільніше, без суспільно випрацюваного ба-
ласту неповносправности свого власного тіла. 

Зняття дискомфортного бар’єру дозволяє акторам 
черпати із співпраці радість. Вона неспівмірно більша 
у відчутті осіб з неповносправністю, ніж під час ро-
боти з терапевтом, який налаштований на досягнення 
очікуваного результату від неповностправних і який 
сприймає їх в інфантильний спосіб. 

Однак сама присутність досвідченого опікуна 
завжди потрібна, бо, як Борчух колись зазначив, ні 
вони, ані актори не є спеціялістами і не мають пот-
рібного досвіду у взаєминах з особами різних непов-
носправностей. Режисер сам зазначає, наприклад, що 
у процесі роботи межа жарту, котра не стосується 
персонально актора, є так само тонкою як і у ви-
падку жартів з особою повносправною. Важливо 
не порушувати добрих міжлюдських відносин під 
час творення вистави, незалежно від того, з ким ми 
працюємо. Режисер зазначає це в інтерв’ю з Ката-
жиною Валігурою після прем’єри “Парадізо”, але 
це виразно стосується і трупи “Фауста”: “ми ніколи 
не переступали межі. Рівність у взаєминах створює 
ризик насильства. Принаймні в театрі”.  

У сцені зустрічі Маргарити і Фавста чоловік іс-
нує для нас виключно через опис Пйотра Вавера. Та 
сцена скомпонована в моєму відчутті так, ніби також 
і ми, глядачі, повинні відчути розчарування, адже 
попри нашу здатність бачити – побачити його ми не 
можемо. 

В останніх своїх проєктах Міхал Борчух не спів-
працював з людьми неповносправними. У багатьох 
інтерв’ю, які з’явилися після виконаної роботи, мож-
на дійти висновку, що праця над “Парадізо” і “Фавс-
том” була досвідом, який великою мірою змінив його 
творчий метод контактів з повносправними акторами. 
Досвід надав його майбутнім виставам неповторного 
клімату особливого світу, в якому кожен з героїв ні-
бито дещо позбавлений здатности відкритого поро-
зуміння з суспільством нормативних вартостей. 

Переклад з польської – Уляна Рой
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У фільмі (він триває шістнадцять хвилин) “Як 
вишколюють дівчаток” Збіґнєва Лібери – митця, 
пов’язаного з напрямом “критичного мистецтва”, фік-
сується гра дівчинки з дорослою жінкою. Сповільне-
на зйомка демонструє процес одягання, під час якого 
з’являються певні атрибути, традиційно жіночі: пома-
да, пилочка, дзеркало, біжутерія. Наближення камери 
різко побільшує намальовані губи дівчинки, світлі 
коралі на її шиї чи у волоссі, а також багаторазову 
зміну кліпсів. Жінки, яка спілкується з дівчинкою, на 
відео не бачимо. Найчастіше з’являються її руки, які 
допомагають трансформації, що супроводжує пер-
формативність статі. 

Процес суспільного виконання визначених стате-
вих ролей, до яких індивід соціялізується у процесі 
виховання, зазвичай відбувається механічно і не за-
вжди провокує рефлексії про штучність виконання 
певних зразків. Лібера на відео показує, як виглядає 
“вишкіл” статевих ролей – процес передачі і спри-
йняття індивідуумом цінностей та норм поведінки, 
пов’язаних (у цьому випадку) з буттям жінкою. Дів-
чинка вчиться творити візерунок і форму своєї іден-
тичности. Естетизація особистости впливає на те, як 
індивід сприймає самого себе з наймолодших років і 
як сприймає його колектив. Які наслідки несе вимо-
га необхідности, відповідати суспільно-культурним 
зразкам? 

Суспільно-культурний проєкт, який завершився 
поставою “Очевидно, Пан ніколи не був тринадцяти-
річною дівчинкою” у режисурі Іґі Ґаньчарчик, вказує 
на дійсну потребу бути вразливішими щодо стате-
вих відмінностей і пов’язаних з ними ситуацій не-

рівностей та винятків. Постава була створена під час 
двотижневих занять у Театрі Лазня Нова (Краків) у 
липні 2014 року, в рамках проєкту “Літо в театрі”, яку 
організував Театральний Інститут у Варшаві. Учасни-
ці проєкту створили нелінійну розмову, витворену на 
основі власного досвіду і особистих переживань. 

Глядачів розташували вздовж трьох стін сце-
нографічної кімнати, окресленої матеріялом, який 
нагадує павутину і частково асоціюється з метафо-
ричною кліткою, але одночасно творить і простір 
безпеки, всередині якого персонажі можуть говорити 
про свої труднощі. Перші óбрази, які побачили гляда-
чі, – це висвітлені на трьох екранах обличчя дівчаток, 
викривлені і здеформовані (ніби вони притиснули до 
шибок свої щоки). Дівчатка з’являються у неестетич-
них позах, ніби проходячи повз ряд кривих дзеркал, 
які деформують їхні тіла. 

Весь час перебуваючи довкола ліжка, яке стоїть 
посередині кімнати, дівчатка називають свої імена, 
завдяки чому зміцнюють свою ідентичність і відно-
сини у групі, як і поміж глядачами і сценою. Вероніка, 
Ольга, Марися, Паула, Домініка, Маґдалена, Вероні-
ка, Вікторія, Марта, Юлія, Ольга, Марта, Елеонора, 
Майя і Талюля говорять про свої мрії, зацікавлення, 
уподобання, про те, що їх сердить, дратує, стресує, 
чого не люблять. Уже на початку постави оповідачка 
зазначає, що повсемістний дискурс здомінований чо-
ловіками, і тому вирішує розказати історію відсутніх 
і невидимих осіб – у даному випадку групи дівчат, 
котрі “одного дня зникли за невідомих обставин”. 

Механізми влади, закладені у відносинах поміж 
жінками та чоловіками, є джерелом пригнічення для 

бÎ лЮÑß ÐÎбиÒь уÑе Òак, ßк ÒÐеба

анна ОЛьшак

Вистава “Очевидно, Пан ніколи 
не був тринадцятирічною дівчинкою” 
(в рамках проєкту “Літо в театрі”). 

Режисер – Іґі Ґаньчарчик. 
Театр Лазня Нова, 2014 р. 
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тих перших, що диференціяцію у ставленні до осіб 
іншої статі відчувають з наймолодших літ. В одній зі 
сцен, зроблених на зразок телевізійної передачі (Про-
грама Teletoon+), зустрічаються три представниці 
різних професій і ведуча. Головна тема дискусійної 
панелі – “Що можна і чого не можна дівчаткам?”. Під 
час вільного обговорення глядачі довідуються, що 
батьки виховують дівчаток у співставленні з хлоп-
цями: вони повинні вмирати красиво заради вищих 
ідей (і з честю), на додаток силують до навчання, хо-
чуть, щоб вони були “янголятками” (тобто “відмін-
ницями”). У системах покарань теж спостерігається 
несправедливе ставлення: дівчаткам забороняють 
улюблені заняття, шоколад і телевізор, натомість 
хлопці отримують від батьків лише догану. Що зву-
чить у підсумку? Його формулюють самі учасниці 
дискусії: “Ставлення до дівчаток і хлопців повинно 
бути однакове”. У цьому контексті доречно звучать 
слова Талюлі: “Найкраще почуваюся як дівчинка-
хлопець. Не люблю цих розрізнень. Ти можеш це, а 
я можу те тільки тому, що я іншої статі. Я – Талюля, 
і все. Я просто люблю бути собою”. 

На великому екрані, розміщеному на протилеж-
ній стіні сценічного простору, транслюють відео 
– приватні зізнання дівчат, де йдеться про нерівне 
ставлення у середовищі ровесників і виключення з 
їхнього кола спілкування як наслідок. Зверхність і 
нехіть хлопців до своїх подруг під час занять спор-
том та ігор, цькування через зовнішність (криві зуби, 
прищі, зріст) чи легковаження проблем, пов’язаних 
з виглядом і самопочуттям дозріваючих жінок – то 
лише деякі труднощі, з якими вони змагаються. У 
таких ситуаціях проступає тема залежности певно-
го індивідуума від його статі, в рамках якої він\вона 
функціонує у суспільстві. Дівчата не можуть собі 
дозволити участи у видах спорту, де переважають 
хлопці. Це виникає з факту, що жінкам та чоловікам 
приписаний певний комплекс специфічних рис і атри-
бутів, пов’язаних і визначених для конкретних ролей 
і статусів у культурних групах. Тому від кожної статі 
вимагається іншого вигляду, поведінки чи характер-
них рис кожного індивідуума. 

Очікування й уявлення суспільних груп від ін-
дивідуума під кутом зору статі можуть бути механіз-
мом утиску і пригнічення. В одній з групових сцен, 
побудованій як радіотрансляція, відбувається това-
риська зустріч кількох дівчат. Деякі з них виконують 
ролі дорослих, одна – грає малу Пеппі, балакучу, рух-
ливу дівчинку, яку “ніколи не запрошували на званий 
підвечірок”. Під час цієї зустрічі лунають гасла: “Іди 
бавитися з іншими дівчатками”, “Діти і риби не ма-
ють голосу”, “Діти мають чекати своєї черги”, “Вона 
справжня дикунка”, “Справжня дама лише на самоті 
колупається в носі”. Вони демонструють авторитар-

ний спосіб виховання і відношення до дитини, яка не 
має жодної можливости дискутувати чи подбати про 
свої потреби. Окрім того, репліки, звернені до Пеппі, 
творять палітру характеристик і поведінкових схем, 
котрі є суспільною вимогою: охайність, мовчання, 
слухняність, стриманість, терпеливість, ґречність. 

Символічний тиск, який чинять на молодого до-
рослі може вагомо вплинути на його психосуспіль-
ний розвиток. У сцені сну, який перетворюється на 
кошмар, Люсю представлено як ідеальну дівчинку. 
Вона тихенька, має акуратний зошит, чисті нігті, 
не говорить коли не питають. Однак повторення і 
перераховування (то пошепки, то сповільнено) ха-
рактеристик дівчинки завершуються реплікою “Бо 
Люся робить усе так, як треба”, що викликає страх і 
неспокій. І правильно, бо з розмов оповідачок глядач 
довідується: Люся була такою тихенькою, що одного 
дня зникла і ніхто вже не міг побачити чи почути її. 
“Усі про неї забули. Цілковито, абсолютно, остаточ-
но зникла”. Метафорично представлене ув’язнення 
індивідуальности вказує на актуальність проблеми, 
ставлячи питання: “Можливо, невидимих дівчаток 
значно більше?”. 

Суспільна взаємодія між дітьми та дорослими, 
продуктом якої, поміж іншим, є ідентичність, часто 
позначена насильством. Базовим знаряддям влади 
є поняття норми, про що пише Яцек Кохановсь-
кий: “Норма – це переважаючий у певній культурі і 
суспільно інституціональний прийнятий зразок по-
ведінки, мислення, відчування, котрий стосується 
усіх аспектів життя людини”. Він полягає у тому, щоб 
уніфікувати індивідуумів заради досягнення суспіль-
ного ладу. Інтерналізація норми повинна відбутися 
так глибоко, щоб вона стала основним елементом, 
фундаментом, що сформує ідентичність. Суспільство 
надає індивідууму базові інтерпретації його\її думок, 
дій і почуттів. Здобуте знання формує його\її бачен-
ня світу і впливає на самоусвідомлення самого себе, 
позначаючись на вчинках і поведінці. 

Поневолення індивідуума, тобто імплантація зраз-
ків норм поведінки, дій і мислення згідно з суспіль-
ними очікуваннями, відбувається у процесі переказу 
знань через середовище, зокрема, через перебування 
у середовищі інших осіб, ровесників, родини. Поне-
волення може мати різну форму. Дітям не дають права 
вибору, їм накидають свою правду і рішення. Дівчатка 
не мають можливости реалізувати свої зацікавлення. 
Їх контролюють батьки, проєктуючи на них власні 
амбіції. Дорослі визначають життєві стежки своїх ді-
тей, використовуючи принцип “я знаю, що добре для 
тебе”. Забувається, що діти є повноцінними людьми, 
свідомими своїх потреб і оточуючого світу. Виста-
ва, отже, запитує про традиційне виховання, котре 
не враховує суб’єктивности дитини, а у відносинах 
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до вихованців використовує заборони і накази, що 
вимагають абсолютного послуху, і використовують 
щодо них позицію пригнічуючи авторитету, який не 
допускає спротиву. У поставі виразно звучить: “До-
рослі керують світом”, а їхній аргумент – “бо так”, 
що не підлягає дискусії. 

Підкорення індивідуума демонструє також сцена 
“Маріонетки”: старша дівчинка (десь чотирнадцяти 
років) ставиться до своєї молодшої подруги (худень-
кої, невеличкого зросту) як до ляльки: крутить нею, 
махає її руками, ногами, кладе на підлогу, щоб потім 
підняти. Робить з її тілом що заманеться: фіксує її 
підборіддя; переставляє з місця на місце – нерухома 
дівчинка не має жодної влади над своїм тілом і над 
тим, що з нею відбувається. Сцена представляє мета-
фору формування особистости, що піддається впливу, 
ніби глина, з якої можна зробити що завгодно. 

Проблематика у виставі піднімає тему суспільно-
культурних конструктів, що стосуються статі індиві-
дуума. Вказує на силу аксіо-нормативних цінностей, 
з якими важко дискутувати, перебуваючи у позиції 
пригнічених. 

“Очевидно, Пан ніколи не був тринадцятилітньою 
дівчинкою…”. Вже у назві вбачаються між досвідом 
жінок і чоловіків межі, що виникають з різних стате-
вих конструктів і пов’язаних з ними сподівань. Життя 
тринадцятирічної дівчинки, яка входить у процес до-
рослішання, є важким періодом, особливо піддатли-

вим на вплив оточення. Під час читання щоденника 
глядач довідується, як багато подій у житті авторки 
стають “кінцем світу”. Спільні заняття з хлопцями, де 
потрібно з’ясовувати біологічні відмінності розвитку, 
закінчуються висміюванням і знущаннями. Вчителі 
не вміють розмовляти про дозрівання, натомість бать-
ки уникають цієї теми, ігноруючи зміни в тілах дівчат. 
Вони не здатні підтримати своїх дітей, легковажачи 
проблеми, з якими підлітки змагаються. Відсутність 
віри в себе, у свою вартість і привабливість спричи-
нює важкість переходу від статусу дитини до статусу 
дорослого. Зразки жіночности, рекламовані через 
медіа, справи абсолютно не полегшують. Цю тему 
піднімають акторки-аматорки, коли одна з них, си-
дячи на дивані, різними фотографіями облич жінок 
(поміж іншими Ані Рубік чи Мерлін Монро) при-
криває своє обличчя. На деяких фотографіях очі або 
губи заклеєні написами: “Stop ignoring”, “Stay strong”, 
“Dying inside”, “I’m fine”, “Don’t give up” – популярні 
в інтернеті гасла, що звужують простір відчуття жі-
ночности, обмежуючи їх затертими кліше і схемами. 
Однак дівчата дозволяють на демонтаж усталених 
“манекенів” жіночности і демонструють прийняття 
самих себе у фінальній пісні: “Мені подобається, що 
можу ворушити вустами; подобається мені, що можу 
махати волоссям. Люблю своє тіло, бо воно зачарова-
не!”. Можливо, завдяки цьому, щораз більше дівчаток 
ставатимуть видимими. 

Переклад з польської – Уляна Рой

Вікторія ТаБак

ПÐÎцеÑ у ПÐÎцеÑ²

Репетиції вроцлавського “Процесу” за романом 
Франца Кафки в режисурі Кристіяна Люпи розпо-
чалися 10 березня 2016 року. Прем’єру призначили 
на 18 червня, пізніше перенесли на 23 листопада, 
а із заяви тодішнього директора Польського театру 
у Вроцлаві Кшиштофа Мєшковського можна було 
зрозуміти, що й другу дату буде, очевидно, змінено: 
про це навіть уже повідомили міністерство культури 
та національної спадщини. Однак 23 серпня того ж 
року конкурсна комісія (упродовж 16 хвилин) сотво-
рила нового менеджера згаданої установи, тож про 
остаточну дату прем’єри годі було говорити. Відтепер 
на посаді опинився актор Цезарій Моравський (кіль-
ка років тому Польська спілка театральних митців 
звинуватила його у неналежному використанні спіл-

чанських коштів). Як член цього колективу, Люпа 
вважав за потрібне засудити спосіб з’яви переможця, 
саму ж подію назвав комедією, і вирішив відмовитись 
від реалізації постави, підкреслюючи водночас, яким 
прикрим для нього і всіх інших творців спектаклю 
було таке рішення [1]. Новий директор, аргументуючи 
свою поведінку тим, що його репутації було завдано 
шкоди у публічних медіях та приватних соцмережах, 
звільняв працівників, нищив сценографію і знімав 
з репертуару вистави, оминаючи традиційне попе-
реднє прощання зі спектаклями. Політична штур-
ханина поміж нижньосілезьким воєводою, маршал-
ком воєводства, міністром культури і національної 
спадщини та акторами театру завершилася в суді. 
Прийнявши рішення відкликати з посади Цезарія Мо-

анна Îльшак
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равського, керівництво Нижньосілезького воєводс-
тва прикликало на його місце Ремігія Ленчика; але 
новий керівник навіть не зміг потрапити до театру: 
всередині приміщення забарикадувався Моравський. 
Рішення виявилось не до смаку воєводі: він розпо-
рядився утриматися від касаційного процесу. Подія 
закінчилася розглядом в адміністративному суді у 
Вроцлаві; суд відхилив скаргу на рішення воєводи, 
таким чином схиляючись до того, щоб залишити на 
посаді Моравського [2]. Перелом настав нарешті у 
серпні 2017 р. Дружні контакти з багатьма французь-
кими союзниками, а також символічний патронат 
Польського театру у підпіллі допомогли відновити 
працю над “Процесом” чотирьом варшавським те-
атрам (театру Студіо, Театрам Повшехному, Новому 
і Польському). 

Моравський не надав попереднього варіянту інс-
ценівки, тим самим змусивши Люпу відмовитися від 
існування персонажів, над якими працювали Янка 
Возницька, Адам Цивка, Томаш Коцуй і Пйотр Не-
рлевський [3]. 

Мені здається, що запропонований тут майже 
слідчий опис подій, які передували прем’єрі, може 
слугувати інтригуючим прологом, оскільки перегу-
кується своєю абсурдною суттю зі світом, показаним 
у “Процесі”. Поза тим, сам аналіз спектаклю надто 
складний, принаймні вже з тієї причини, що кожна із 
зіграних досі вистав значно відрізняється від попе-
редньої. Виставу я бачила двічі: у Варшаві 16 листо-
пада і в Кракові 12 грудня 2017 р., що дозволяє мені 
посилатися на ці два конкретні перебіги дії. 

На перший погляд наче несуттєві, з побічним 
впливом на сприйняття, є організаційні розбіжності 
в перебігу вистав. Варшавські розпочиналися при-

Афіша та сцена з вистави “Процес” за Ф. Кафкою. 
Режисер  – Кристіян Люпа. 
Новий театр, 2017 р. Варшава, Польща.
https://kultura.onet.pl/teatr/koniec-proces-wedlug-franza-
kafki-rez-krystian-lupa-recenzja/mds8mge

близно о 19-ій і з перервами тривали близько семи 
годин, краківські – стартували о 18-ій і були коротші 
на кількадесят хвилин. За Ерікою Фішер-Ліхте, це 
мало вплив на щось, що можна назвати “самозворот-
ною і безнастанно змінною петлею feedbacku”. Або 
ж, інакше кажучи, взаємовпливом акторів та глядачів, 
що виникає внаслідок їхньої співприсутности в конк-
ретному просторі і генерує специфічну атмосферу, від 
якої залежить поведінка частини публіки (зокрема, 
позіхання, крутанина, шарудіння, дрімота, коменту-
вання та ін.). “Такі реакції привертають до себе увагу 
решти глядачів та акторів, вони їх відчувають, чують 
і бачать, а це, зі свого боку, впливає на їхню голим 
оком помітну реакцію. Актори грають з більшою або 
меншою заанґажованістю […] Коли йдеться про гля-
дачів, спостереження за реакцією інших підвищує 
або знижує рівень чи силу їхньої заанґажованости, 
зацікавлення чи напруги”[5]. 

У листопаді така поведінка фізично втомлених 
до крайньої межі реципієнтів посилилася. Вони ча-
сом навіть демонстративно виходили із зали під час 
сценічної дії. Фінальне браво – це годі було прихова-
ти – символізувало радше полегшу, аніж захоплення. 
Отже, у такий спосіб перемагала іронічна теза ки-
тайського режисера Тіана Ґебінґа, нібито “публіка 
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засинала під час видовищ Кристіяна Люпи, а напри-
кінці стоячи нагороджувала його голосними овація-
ми – лише тому, що він – Кристіян Люпа”[6]. 

Рішення про скорочення і не такий пізній поча-
ток показів краківської вистави виявилось слушним: 
це, без сумніву, вплинуло на її сприйняття. Відсоток 
глядачів, що виходили під час вистави, був значно 
менший, а завершальні оплески – інтенсивні й спов-
нені визнання. 

Незаплановані перетворення спіткали послідов-
ність сцен зі стражниками. Оскільки виникли про-
блеми зі здоров’ям у Мацєя Харитон (виконавця ролі 
одного з них), то його замінив Бартош Бєлєня, якого 
спочатку в обсаді не було. Однак на відеопроєкціях 
незмінно присутній Харитона – і це могло викликати 
легке сум’яття серед глядачів, які не знали про згадані 
вище обставини. Заміна відбулася під час останніх 
варшавських вистав, а також мала місце і в Кракові. 
Тепер актори обмінюються ролями. І позаяк ми тор-
кнулись акторства, наголосимо на аспекті шизоф-
ренічного розщеплення особистости головного героя, 
яке дедалі прогресує. Початковий задум Люпи зву-
чав – “Ідея: Пемпусь – Клак. Дублери нової генерації: 
перехресний акторський досвід”. Часові обмеження 
поламали цей задум і врешті-решт цю роль перейняв 
Анджей Клак, а Марцін Пемпусь став своєрідним 
голосом свідомої частини його особистости – що, 
власне, і є близьким до фройдівського аналізу. Однак 
від своєї концепції режисер не відмовився, і в лютому 
2018 р. виконавцем головної ролі став Пемпусь.

Музичний мотив – Libertango Астора П’яцолли – 
уперто повертався в обох версіях “Процесу”. Задум цей 
високоестетичний, а водночас вельми парадоксаль-
ний; досить узяти до уваги хоча б той факт, що твір, 
який у своїй назві містить скорочення від іспанського 
слова libertad (у перекладі – сводоба), є семантичною 
опозицією становищу, в якому опинилися герої (цю 
композицію було також використано у фільмі Frantic 
режисера Романа Поланського; основа фабули філь-
му полягала в подібних відчайдушних мандрівках-
пошуках правди). Своєрідна суперечність заявлена 
також і в самій афіші до вистави. На “вітрувіянську 
людину” Леонардо да Вінчі режисер наклав ще одну 
постать із з’єднаними ногами і сплутаними руками. 
Назва рисунка – “Леонардо ув’язнений” – свідчила 
про обмеженість автономности руху та самовира-
ження. Таке нагромадження оксиморонів виразно 
підкреслює тезу, що сьогодення давно переступило 
межі розумного , а обґрунтування цієї тези можна 
відшукати у другій дії під час зачитування фраґмен-
тів тексту книги, названої “Рік 2017 – Антиутопія”. 
Книга ця – чорна футуристка, в якій увечері “лягаєш 
спати в одному, а прокидаєшся в іншому”[8]. В цьому 
тексті йдеться про спільноту, охоплену “явищем ре-

сентименту, феноменом офірного цапа”[9], засновану 
насамперед на фантазматичних переконаннях щодо 
своєї вартости. Врешті-решт, переконання ці викли-
кають появу неназваного зла: метафоричної хвороби. 
Уся ця частина практично ґрунтується на акторських 
імпровізаціях і дещо відступає від сюжетної лінії ро-
ману Кафки. Творці пильно придивляються до двох 
нібито протилежних, але водночас взаємопроникних 
почуттів – страху та сорому. У спектакль ці роздуми 
вдерлися, прибрані в оніричну конвенцію, що нагадує 
мову, знану з попередніх реалізацій Люпи, зокрема з 
“Міста сну” за Альфредом Кубіним (Варшава).

До переліку змін треба додати і перевернуті білі 
трикутники – знак, що з’явився на картині Художни-
ка, а потім, під час фінальної сцени, був закомпоно-
ваний до висвітленого позаду пейзажу. Значеннєве 
перенесення для Люпи – ключове, якщо прийняти 
символіку, запозичену з християнства (де трикутник 
означає Святу Трійцю, божественну епіфанію, що 
опікується над затраченим людом). Спрямованість 
донизу вершини фігури означає безодню пекла, а далі 
провадить до висновків, що перед нами – візія світу, 
позбавленого провидіння Господнього, – а також пе-
рекинутого догори дриґом порядку.

Досвід мого особистого спілкування з цим твором 
міститься десь посередині. Признаюся щиро – пер-
ше сприйняття дало мені безмір дивних відчуттів. 
Я довго не могла висловити їх конкретно. Можли-
во, було це розчарування, викликане нагромадже-
ними–власними–захмарними сподіваннями, а поза 
тим – підсвідомим залученням у стратегії маркетоло-
гів, які до занудства рекламували “Процес” як подію 
сезону. А може, причина у складній, непроникній 
матерії вистави, її неможливо було засвоїти одразу, 
і як наслідок – терпкий присмак, його не хотілося 
сприймати, це означало б визнати безнадію. І, од-
нак, я не могла відкинути геть дещо інфантильне – і 
цілком тривіяльне – запитання: чому? Чому раптом 
Люпа, майстер – на мою думку – витягати з людини 
її сутність і піддавати цю сутність болісній репарації, 
займається чимось, що на перший погляд стосується 
більше політики, аніж метафізики? Можливо, тому, 
що це своєрідне продовження дошкульної думки, яка 
містилася в дещо раніше реалізованій інсталяції пер-
формативної SPI >RA> LA? Люпа саме там відкрив 
перед світом свої страхи й у формі авдіовізуального 
маніфесту остерігав – мовляв, “укотре ми погодилися 
на щось таке жахливе” [10]. “Процес” – своєрідна 
експлікація колись давніше висловлених неспокоїв, 
дотичних до всезростаючого нерозуміння, наслідком 
якого є суспільне відчуження, ізоляція; і водночас це 
відповідь на численні запитання про зобов’язання 
митця й мистецтва у сучасній політичній ситуації. 
Підтвердити ці зв’язки може, як приклад, уже сам 

вікторія Òабак
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початок вистави, коли по телевізору, уміщеному в су-
ворому, величезному міщанському салоні, показують 
програму: европосoл PiS Ришард Чарнецький – ко-
ментує між іншим (о, іроніє!) – діяльність слідчої ко-
місії та стан польського судочинства. Оскільки вико-
ристання телевізії не було звичним у театрі Кристіяна 
Люпи, то цей прийом містить певну дозу інновації. 
Однак про його значення, що символізує “політичну 
порнографію”, яка нищить усі шляхи духовних мож-
ливостей, ба навіть їхній сенс, режисер висловлював 
свої міркування у вже згаданому монолозі, навіть 
називаючи телебачення “наркотичною політичною 
втіхою для очманілих”[12].

Усе це разом витворює сприйняття, в якому “Про-
цес” – пейзаж пост-апокаліптичного світу. Показує 
послідовність узурпування собі права на вирішення 
людської долі невідповідними особами, які своєю 
приватною вендетою доводять суспільство ледь не 
до психозу. Висловлює сумнів у сенсі змін, переко-
нуючи, ніби відповідний для цього момент уже про-
ґавлено… Гіркий цей коментар виник як відповідь 
на реальність”[13].

Не пропонуючи рецептів, Люпа залишає глядачів 
у непевності, мовляв, “щось могло ще статися. Щось 
більше. Очікування продовжувалось. Та насправді 
ніхто не знав – що тут ще можна…”[14]. 

Переклад з польської – Ніна Бічуя 
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Найпопулярніша сучасна модель організації дра-
матичних театрів у Польщі на найвищу позицію в 
театральній ієрархії ставить режисерів. Їм надано 
право пропонувати директорам (художнім керів-
никам) твори, якими хотіли б займатись; вибирати 
виконавців серед провідних мистців театру – хорео-
графів, завлітів, творців музики та сценографії. Тим 
часом в останні роки політичні події скерували пог-
ляд польської публіки на акторів, оскільки саме вони 
заплатили найвищу ціну за зміни в організаційних 
структурах театрів, а водночас ладні були захищати 
їх з найбільшою жертовністю.

Парламентські вибори в Польщі 2015 року ви-
грала партія правих – Справедливість, котра негайно, 
щойно здобувши владу, розпочала процес впровад-

ження політичних реформ та змін у структурах інс-
титуцій, зв’язаних з культурою. Упродовж останніх 
двох років у найзначніших театрах країни (Театр 
польський у Вроцлаві, Театр польський у Бидґощу 
та Національний Старий театр у Кракові) здійсне-
но продиктовані політичними інтересами зміни в 
директорських посадах, що призвело до тривалого 
нищення колективів, численних звільнень штатних 
працівників та деградації недавніх мистецьких до-
сягнень, якими могла пишатися кожна з названих 
інституцій.

Тож боротьбу, рятуючи від небезпеки свої теат-
ри, одразу розпочали актори, які працювали в цих 
театрах, а поштовхом для всіх акторських протестів 
були зміни на директорських посадах. Ситуація у 
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Вроцлаві, Бидґощі та Кракові, однак, значно відріз-
няються між собою засобами, що їх застосовували 
протестуючі, а також і здобутими результатами.

Першого вересня 2016 р. Цезар(ій) Моравський, 
другорядний актор з досвідом директора Міжнарод-
ного фестивалю театральних шкіл – та ще скарбни-
ка Спілки польських театральних митців (під час 
виконання своїх функцій оскаржений у тому, що 
наразив організацію на втрату 9 мільйонів злотих), 
був призначений директором Польського театру у 
Вроцлаві. Доти, упродовж десяти років, директором 
згаданого театру був Кшиштоф Мєшковський; хоча 
він і не уникнув контроверсій, пов’язаних із спосо-
бом керівництва театром, використанням фондів 
та з внутрішніми конфліктами в колективі, однак 
польська публіка і критика визнавала його як до-
сконалого організатора і творця одного з найкращих 
театральних колективів в країні і однієї з найцікаві-
ших (з погляду мистецького) сцен в Европі. Контро-
версії, пов’язані з особою Мєшковського, поглиби-
лися вже під час вияву протесту, оскільки колишній 
директор, явно втрачаючи раціональне розуміння 
ситуації, проголосив знаменні слова: “Польський 
театр – це я”. Мєшковський, ангажуючись одно-
часно в протест і політичну діяльність (він став 
опісля депутатом-послом до сейму від опозиційної 
партії “Nowoczesna”), використовував акторський 
колектив як аргумент для полишення його на посаді 
директора, що напіткало на спротив акторів. Цей 
спротив є особливо суттєвим, оскільки відрізняє 
протестні виступи вроцлавських акторів від тих, що 
були у Кракові та Бидгощі й доводить, що колектив 
виступив на захист інституції, яку спільно творив 
своєю працею, і репрезентованих нею мистецьких 
цінностей, а не лідера, що керував нею упродовж 
десяти років.

У Польському театрі в Бидгощі 2017 року завер-
шувався період директорування Павла Водзіньсько-
го і Бартоша Фронцков’яка, які за три роки – тобто 
втричі коротшому часі, ніж Мєшковський – створили 
з провінційної сцени один з найважливіших театрів у 
Польщі та інституцію, яка здійснює виняткову місію 
й широко закроєну освітню й партиципаційну програ-
му. Театр у Бидгощі став місцем істотних мистецьких 
експериментів, де свої вистави реалізували Йоланта 
Янічак і Віктор Рубін, Вероніка Щавінська, Рабіха 
Мчоне, Анна Смоляр та Міхал Борчух,  – але водно-
час і місцем з виразними лівими етичними нормами. 
Першими вісниками проблем з приводу продовження 
контракту Водзіньському та Фронцков’якові були 
протести, що виникли після показу на бидгощів-
ському Фестивалі прапрем’єр Олівера Фрліса “Наше 
насильство і ваше насильство”. Одним із досягнень 
Фронцков’яка і Водзіньського було створення колек-
тиву дивовижних акторів, що відразу, коли місцева 
влада не зважилася на продовження контракту чинній 
дирекції, виступили на її захист. Саме в цьому пункті 
ситуація Польського театру в Бидгощі відрізняється 
від ситуації Польського театру у Вроцлаві. Актори з 
Бидгощі захищали Водзіньського та Фронцков’яка, а 
в листі до міських властей підкреслювали, що заслуга 
попередніх директорів полягала у високій позиції 
театру й виконанні, попри несприятливі умови, своєї 
місії.

Протест акторів Національного Старого театру 
в Кракові мав ще інший характер. Після чотириліт-
нього перебування на посаді директора Яна Кляти 
було скликано конкурсну комісію (коли йдеться про 
національну сцену, її скликає не самоврядна влада, 
а міністр культури та національної спадщини), яка 
з-поміж семи кандидатів (в їх числі був і Ян Клята), 
мала вибрати нового директора. Хоча багато акторів 

Çузанна беÐендÒ

Після вистави “Вирубування” Х. Мюллера в режисурі К. Люпи.
Акція протесту акторів Польського театру та публіки. 
Вроцлав, листопад 2016 р.
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/51,35771,20961725.html?i=11



88

театру підтримувало кандидатуру Кляти, протести 
решти стосувалися не самої його особи, а конкурс-
ної процедури, в межах якої колектив не мав ніякого 
вирішального права. Кількісна перевага представ-
ників міністерства, а отже, і домінуючої, політичної 
правої опції в конкурсній комісії, призвело до того, 
що директором театру з величезним історичним пре-
стижем, а також ще й з нинішнім високим мистець-
ким рівнем, став Марек Мікос, нікому не відомий 
театральний критик і журналіст місцевого відділу 
Польського телебачення.

Подальші виступи творили, з плином часу, “кри-
тичну масу”, що викликала зростання спротиву пуб-
ліки по всій Польщі проти політики правлячої пар-
тії, що нищила високовартісні інституції. Саме тут 
виявляється певна генеральна засада, що стосується 
польської публічної сфери. Суперечки, зокрема, ті, 
що стосувалися культури, як і закони про аборти й 
надання притулку імігрантам, є невеликими символа-
ми політичної боротьби, що точиться між двома та-
борами. Тому й не дивує політика спаленої землі, яку 
провадять у найкращих польських театрах – йдеться 
не про те, аби запропонувати новий спосіб господа-
рювання у сфері символічній (мистецькій) – а про те, 
щоб не допустити до керівництва в ній політичних 
противників.

Незважаючи на заангажованість громадськости 
і проявів солідарности з боку театрів в усій Польщі, 
потуга акторських протестів слабшала в процесі їх-
нього подальшого поширення на інші інституції.

Особливо інтенсивними виявилися виступи у 
Вроцлаві, і це здається цілком зрозумілим, якщо зга-
дати скандальну діяльність Цезаря Моравського, но-
мінованого на посаду директора. Моравський раз по 
раз дорікав акторам (часто навіть під час антрактів) 
у коридорах і в шатнях. Приводом для невдоволення 
були пости, що їх публікували актори на фейсбуках 
(у соцмережі) та їхні висловлювання в медіях. Акто-
ри Польського Театру у Вроцлаві використовували 
якнайширший арсенал протестних засобів: виходили 
після вистави до публіки з заклеєними чорною стріч-
кою губами, страйкували, захоплюючи приміщення 
театру, влаштовували маніфестації з залученням пуб-
ліки. Театр почав діяти підпільно, ставлячи спектаклі 
в прихильних до нього закладах, підносячи насам-
перед тему свободи слова у творчості та політичної 
ситуації митців. У краківській Новій Лазні Марцін 
Лібера поставив спектакль “Fuck… Сцени бунту”, 
що також стало важливим елементом протесту. У 
виставі міркування акторів, яких звільнив Моравсь-
кий, порівнювалися з іншими формами публічних 
протестів. Саме тоді, коли на сцені йшов прем’єрний 
“сет” вистави Лібера, прийшла звістка про те, що 

Водзіньський та Францков’як не працюватимуть на 
директорських посадах у Бидґощі.

Вроцлавські актори після показів вистави зачи-
тали лист колективу, де йшлося про знищення сце-
ни, однак поза такою формою протесту (поєднаною 
з надісланням листа до міської влади) колектив у 
Бидґощі не скористався засобами, напрацьованими 
Підпільним польським театром. Отож можемо ска-
зати, що між Вроцлавом і Бидґощем акторські про-
тести втратили запал, а випадок Кракова частково 
підтвердив цю тезу. Вистава Яна Кляти “Весілля” 
стала, власне кажучи, свідченням безпорадности мит-
ців і суспільства супроти дій влади, а бурі оплесків та 
овацій стоячи, що ними завершувався кожен показ, 
були доказом солідарности публіки з артистами. Так 
само, як під час попередніх протестів, читали листи 
акторів і влаштовували невеликі акції з ініціятиви 
публіки – зокрема, “Квіти під Старий” чи “Вільні 
польові квіти”. У фоє театру з’явився транспарант з 
написом “Не бійтеся!”, а на фейсбуку використовува-
ли “Тримайся, старий!” і “Це ще не кінець”. Колектив 
після виборів нового директора, очевидно, розділився. 
Частина акторів вирішила підтримати Мікоса; дехто, 
отримавши пропозицію працювати в інших театрах 
(переважно варшавських), виїхав, а решта залиши-
лися в Старому [театрі], усвідомлюючи, звичайно, 
якою нелегкою буде їхня діяльність в несприятливому 
середовищі й при такому значному зниженні рівня 
акторської творчости. Приблизно так само колективи 
постраждали в Бидґощі та Вроцлаві.

З одного боку, протести акторів сприяли тому, 
що вони стали рівноправними учасниками дебатів 
на тему публічних театрів, а також – як у випадку 
Польського театру у Вроцлаві – виникненню нових, 
неієрархічних, альтернативних інституцій – таких, як 
Польський театр в підпіллі. З іншого боку, годі собі 
уявити незмірну шкоду, зв’язану з незаконними звіль-
неннями: актори змушені були полишити свою працю 
і місце проживання, і навіть більше – митці зазнали 
довготривалого стресу у зв’язку з судовими проце-
сами. Поновилася також централізація театрального 
життя. Актори, які раніше працювали на периферії, 
підживили колективи варшавських театрів. 

Як ми маємо сприймати зміни, що відбулися на 
польській театральній сцені? Без сумніву, в категоріях 
знищення. Але треба обов’язково звернути увагу на 
те, що на рівні театрологічного дискурсу значного 
розвитку набуло сприйняття акторської праці. Про-
тести довели, що існує нагальна потреба переосмис-
лити позиції польських акторів з перспективи іншої, 
ніж суто естетична: зосередження на умовах їхньої 
праці, можливостях діяльности в межах інституції та 
суб’єктивности в межах спільно здійсненого.

Переклад з польської – Ніна Бічуя
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У листопаді 2016 року польські жінки й чолові-
ки виступили проти проєкту закону, що передбачав 
абсолютну, без жодних винятків, заборону абортів. 
Про якісь винятки не йшлося взагалі – навіть у ви-
падку небезпеки для життя чи можливої вагітности 
внаслідок зґвалтування. Учасниками Чорного Про-
тесту стали понад 150 тисяч осіб, однак незважаючи 
на величезний розмах, рух набрав еґалітарного ха-
рактеру. Ініціятива не належала жінкам середнього 
класу з великих міст – це була мобілізація у масштабі 
всієї країни, не забезпечена централізованим керів-
ництвом. Громадськість великих і малих міст органі-
зували протести знизу – через ЗМІ.

Як стверджує Ева Маєвська, Чорний Протест від-
кидає характерний для польської культури героїчний 
опір з типовою для нього штивною ієрархією та ро-
мантичним культом провідників [1]. Під час Чорного 
Протесту жертовність, героїзм та винятковість пос-
тупилися перед солідарністю, співпрацею та буден-
ністю. Отож “слабкий опір”, описаний Маєвською, 
можна вважати новою рисою громадянського сус-
пільства.

Інклюзивність Чорного Протесту дозволила ста-
ти актором у Театрі опору. Жіночий протест набрав 

форми різноманітних перформативних практик, де 
кожен виступає спадкоємцем hарреnіg’у, вуличного 
театру, guerilla theatre, Помаранчевої Альтернативи 
[Революції] та ін. Я маю намір описати три пласти, 
де жінки перформували “слабкий опір” – на вулиці, 
в театрі і cуспільних ЗМІ.

вулиця

Для перформативних практик Чорного Протес-
ту особливо показові акції Чорних Шмат. Вираз 
“Чорна Шмата” насправді двозначний. Дослівно це 
означає “клапоть чорної тканини”; у сенсі перенос-
ному – це, однак, вульгарне пойменування проститут-
ки. На рівні дослівному йдеться про транспаранти з 
чорної тканини – перформерки використовують їх, 
щоб привернути увагу до зневажливої мови, якою 
таврують жінок за їхнє рішення щодо власного тіла 
та сексуальности. Ґаятрі Співак підкреслювала, що 
в патріярхальному суспільстві жінок можуть трак-
тувати як підпорядкованих інших, що не володіють 
мовою, отож змушені створювати власну “граматику 
емансипації” [2]. Чорні Шмати, власне, й виконують 
таку вивільнюючу мовну операцію, анексуючи при-
низливе слівце “шмата” й змінюючи його значен-

ÐевÎлЮц²ß беÇ геÐÎїнь.
Перформативні практики жіночого опору 
в мистецтві й на вулиці на тлі чорного Протесту

анна МаєВСька Акція Чорного Протесту на вулицях Варшави, 2016 р.
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ня. Субвентивне повторення патріярхальної норми, 
що міститься в образливому слові, позбавляє норму 
складової сили. Перформерки з “Чорних Шмат” не 
бажають бути предметами, назву яким надають чо-
ловіки. Заволодівши правом контролю над словом, 
жінки здобувають право суб’єктивности.

Під час акції “Межа погорди” перформерки за-
блокували транспарантом вулицю, поділивши її нав-
піл і творячи справжній кордон. Ті, що відтворювали 
метафоричну межу в реальному просторі, прагнули 
зруйнувати байдужість міського життя і привернути 
увагу до безвиході в суспільних стосунках. Колектив 
змушує повірити, що публічна сфера досягла критич-
ного пункту, звідки ніхто не здатний виборсатися.

Під час акції “Ти не сама” перформерки прикрі-
пили транспаранти до пам’ятників Варшавським 
Сиренкам. Ці мітичні істоти, берегині міста, поста-
ють в образі озброєної жінки з риб’ячим хвостом. 
Відкриття присутности жінок-войовниць, розпо-
рошених скрізь по всьому місті, стало символом 
солідарности та демонстрації жіночої сили. Цілком 
несподівано виявилося, що самотні сирени вкупі 
творять цілу армію. Входження в публічний про-
стір з метою змінити спосіб сприйняття віддавна 
добре знаних місць і об’єктів вписується в страте-
гію привернення уваги до жінок, яких ігнорують у 
публічному житті.

Пам’ятники сиренам можна трактувати як ме-
тонімію жіночих тіл. Перформерки відкидають мож-
ливість інструментально послуговуватись тілом як 
державною власністю або предметом торгівлі. Гасло 
“моє тіло має голос” аж ніяк не створює непоруш-
ного поділу між приватним і публічним. Учасниці 
Чорного Протесту не мали сумнівів, що тіло – це 
справа політична і, як скандували, “поле боротьби”. 
Ця позиція далека від концепції природного тіла як 
джерела свободи, перформованої американською 
контркультурою в шістдесятих роках. Перформерки 
Чорного Протесту набагато скептичніші й свідоміші 
щодо складної економічно-політичної плутанини, в 
яку потрапляє тіло в період неокапіталізму. Через те 
протестувальниці ходили в чорному, натякаючи на 
вбрання патріоток, які носили жалобу на знак спро-
тиву політиці загарбників після січневого повстання в 
ХІХ столітті. Чорний Протест не був карнавалом – це 
був час жалоби.

Перформанси Чорних Шмат мають партиципацій-
ний характер. Висота транспарантів – понад двадцять 
метрів, отож кожен стрічний спонтанно долучається 
до ходи, щоб допомогти їх підтримати, і таким чи-
ном сам стає перформером. Нескладні задуми акцій 
можуть повторюватись по всій Польщі. Перформанс 
“Ти не сама” справді копіювали по всій країні, замість 
сирен використовуючи інші жіночі пам’ятники.

Екологічний перформанс “Матінка Полька на 
вирубі” також презентує нерозмінну інклюзивну 
стратегію. Цецилія Малік, візуалістка, опублікувала 
свою світлину: Цецилія годує дитя, сидячи на пеньку 
в краківському парку; це вияв протесту проти закону, 
що дає дозвіл на неконтрольований вируб. До Цецилії 
поступово приєднувались інші матері, а на сторінку 
у соцмережах з усієї Польщі почали надходити світ-
лини матерів, які годують дітей.

Акт годування грудьми викликав на ту пору за-
перечення з огляду на безпрецедентний позов до 
ресторану, де клієнтці заборонили годувати немовля 
привселюдно. В цьому контексті перформанс можна 
сприймати як спробу повернення некомерційного 
місця для жіночого тіла в публічному просторі. 

Перформерки звернулися з відкритим листом, до 
Папи Франциска, описуючи антиекологічні практи-
ки, які посилилися внаслідок дій міністра середови-
ща Яна Шишки. Цікаво, що поборниці екологічної 
чистоти віднесли до консервативних християнські 
цінності. Уособлений в Матері Польці, концепт мате-
ринства, на який зазвичай покликаються, неначебто 
узгоджується з патріярхальною моделлю жертовної 
матері. Однак повторення відомої алегорії здається 
недостатнім. Мати Полька згідно з національними 
фантазматом повинна бути патріотичною матроною, 
страдницею, котра вмирає задля своїх дітей – лише 
ніяк не звичайною жінкою! Жак Дерріда вважає, що 
тільки невдалий перформатив може бути ефективним. 
Неповне повторення алегорії Матері Польки демок-
ратизує ідею материнства. Характерний для образу 
материнства, культивованого героїчною польською 
уявою, фантазм жертовної і самодостатньої матрони, 
поступово зникає. Перформеркам нема потреби бути 
самодостатніми, оскільки вони солідарні у співпраці 
з іншими жінками … Протест їхній не героїчний, він 
практичний і звичайний, отож і мови не може бути 
про якусь романтичну самопожертву.

Консорціум Постмистецьких практик, створений 
зусиллями Куби Шредера і Себастяна Ціхоцького – це 
неформальне інтердисциплінарне об’єднання митців, 
які використовують мистецькі стратегії поза цариною 
мистецтва [3]. Політичний протест для них – це така 
собі звичайна чернеча ряса для пост-митецтва.

Консорціум дозволяє професійним графікам про-
єктувати транспаранти й готувати їх до друку для 
власного використання під час демонстрацій.

Під час протестів проти проєкту закону, що лікві-
дував незалежність судового апарату влітку 2017 
року, Консорціум послався на акцію Академії Руху 
1980-го року, звертаючись до традицій польського 
контестаційного політичного перформансу. Великий 
транспарант з текстом “Справедливість – опора мо-
гутности й тривалости Речі Посполитої” викликав 
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потужну афективну реакцію перехожих: вони поба-
чили паралель між сучасною політичною ситуацією 
і рухом “Солідарности”. Люди, які пам’ятали вісім-
десяті роки, плакали.

Завданням повторної акції Академії Руху поля-
гало не в зміні значення оригінального перформан-
су – організатори намагались викликати колективне 
зворушення. “Солідарність” не раз після Чорного 
Протесту порівнювали з жіночими рухами як заснов-
ницький міт спільного, егалітарного і низового полі-
тичного руху, який на початку своєї історії (на жаль, 
тільки тоді) шанував рівні права жінок і чоловіків.

Перформерки з екологічної групи “Зубриця” ус-
лід за американськими феміністками з Guerilla Girls 
виступають у відповідних масках, переодягнені на 
зубрів. Склад колективу змінюється щоразу, а перфор-
мерки ховаються за масками. Завдяки анонімності та 
інклюзивній стратегії, кожен може бути зубрихою.

Авторство акції поступається місцем колектив-
ному творчому актові, що повинен підкреслювати 
рівність і солідаркість. Зубрихи, так само як Guerilla 
Girls, протестують проти нерівности в трактуванні 
жінок і використанні незаконних форм їхньої праці 
в закладах культури та університетах.

Social media

Для перформативів опору, суспільні медіа ста-
ють новим простором, де графічна презентація тіл 
протестуючих заміняє фізичну присутність. Один із 
численних прикладів участи в опорі з використанням 
медіа – надсилання фотографій матерів, які годують 
грудьми – як вияв підтримки акції “Мати-полька на 
вирубі”. Публікація світлини в рамках перформатив-
ної акції протесту створює відчуття співучасти. Така 
форма потужно впливає на зацікавлених осіб і може 
додатково викликати появу ініціятив у публічному 
просторі. Соціяльні медіа – це не тільки поле гри 
симулякрів; вони можуть мати значний вплив на фор-
мування громадянського суспільства та здійснення 
реальних задумів. Загальновідомим стало вже твер-
дження, начебто все, що трапляється на Інстаграмі, 
Твітері, Фейсбуку, настільки ж реальне, як вихід на 
вулицю.

Першу демонстрацію Чорного Протесту попере-
дила акція, ініціятором якої була Ґохе Адамчик: жінки 
публікували свої фотографії в чорному, протестуючи 
в такий спосіб проти проєкту закону. Публікація світ-
лини – акт перформування свого публічного обличчя. 
Деякі жінки перформували свої позиції за прикладом 
пáнків (Марія Пеще показує на фото середній палець); 
хтось підкреслював у своїх світлинах жалобний ха-
рактер протесту (бліда Майя Осташевська в чорному 
гольфі). Кожна фотографія мала індивідуальний ха-
рактер і перформувала особисте ставлення до руху 

опору. Масовість ініціятиви творила відчуття сили 
і солідарности… Сімнадцять відсотків польських 
жінок задекларували, що третього листопада 2016 
року убралися в жалобу.

Òеатр

У спектаклі “Невісти держави, дівки революції, 
жінки, а може, й учені пані” Йоланта Янічак та Вік-
тор Рубін звертаються до історії Теруань де Мері-
кур – радикальної французької революціонерки, щоб 
розповісти про боротьбу під час історичних рухів за 
рівність жінок, які остаточно відмовлялися від пос-
тулату рівности статей.

Алегорія “Свободи, що веде люд на барикади” 
(прообразом її була постать де Мерікур), зображе-
на як чоловіча романтична фантазія, що виключає 
жінок з політичного руху, використовуючи їхній об-
раз у сфері символіки, щоб створити міт чоловічого 
опору. “Жінка мусить бути оголена, щоб вмістити-
ся на картині”, – каже Теруань. Замість жінки-але-
горії у виставі виступає жіночий колектив у сірих 
робітничих убраннях. До груп протестуючих жінок 
належать революційні активістки – міщанки з по-
ходження: Олімпія де Ґуж і Мадам Роллан, селянка 
Вікторін (вона покинула дітей, щоб долучитися до 
революції) та проститутка з експлуатованої фран-
цузької колонії Гаїті. Драматургиня Йоланта Янічак 
підкреслює різницю між цими жінками, нагадуючи, 
що Теруань публічно відшмагали й зірвали з неї одяг 
жінки-якобінки. Янічак відкидає героїчний тип опору, 
ставлячи водночас питання про можливість співпраці 
між жінками, які походять з різних суспільно-еконо-
мічних прошарків. Приблизно так само, як bell hooks 
вказує, що феміністична боротьба можлива тільки в 
поєднанні з рефлексією над класовими й расовими 
поділами [4]. В “Невістах держави…” можливість 
співпраці не виключено, але творці сприймають сус-
пільну нерівність як загрозу для солідарности жінок 
в ситуації, коли їх ігнорують.

На початку вистави Соня Рощук (в ролі Теруань) 
виголошує слова: “консервативний, тихий, центрист-
ський”, що окреслюють байдужі й обережні політичні 
позиції. У першій сцені Рощук неначе передбачає 
реакцію глядача на критичну провокацію, вписану у 
виставу, але водночас ніби демаскує лицемірство ак-
торів, адже вони тільки вдають. Рубін і Янічак вказу-
ють, що рух опору може перетворитись на театральну 
конвенцію. Таке звинувачення може бути кинуте як 
театрові критичному, так і театрові опору, що триває 
на вулицях.

Виставу завершує перформанс Теруань: вона 
звертається до глядачів з проханням вийти з театру і 
розпочати акцію протесту. Коли глядачі хапаються за 
банери й виходять з приміщення, Теруань завертає їх 

анна ÌаЄвÑька
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знову на сцену. Ті, хто залишився в глядній залі, б’ють 
браво тим, хто вийшов. Фінал вистави мав би виявити 
звичайну видимість емансипаційних рухів, однак під 
час прем’єри вся публіка вийшла з театру, люди не 
вміщалися навіть на площі біля будинку. Коли повер-
нулися на сцену, не було нікого, хто міг би зустріти їх 
оплесками. Критичний експеримент Рубіна – цікавий 
спосіб взяти під сумнів ефективність опору, однак він 
несподівано відкрив перформативну силу протесту-
ючих тіл. Демонстрацію публіки помітили в публіч-
ному просторі, отож їхні постулати не можуть надалі 
ігноруватися у публічних дебатах. Людей, яких досі 
ігнорували, нарешті помітили, і навіть це одне можна 
вважати успіхом протестних акцій. Гасло демонс-
трацій – “Мислю, відчуваю, протестую” – виявило 
прагнення бути поміченим, а тим самим, визнаним 
як суб’єкт. Здійснення цього прагнення може стати 
початком політичних змін.

Переклад з польської – Ніна Бічуя

1. E. Majewska. Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i 
solidarność po neoliberalizmie, Warszawa 2017.

2. Gayatri Spivak. Can the Subaltern Speak? / Marxism 
and the interpretation of Culture, Illinois. 1988.

3. Саме так артисти будують нарації про свою 
діяльність в межах поcт-мистецтва; однак, на думку 
Жака Рансьєра, не існуватиме нічого “поза мистец-
твом”. Естетика і політика нерозривно зв’язані. 
Моєму аналізу перформативних практик в рамках 
постмистецької діяльности близькими є розуміння 
співвідношення між полем політики й мистецтва, як 
його бачить Рансьєр.

4. bell hooks, Teoria feministyczna: od marginesu do 
centrum, Warszawa 2013.

Сцена з вистави “Невісти держави, дівки революції, жінки, а може, й учені пані” Йоланти Янічак та Віктора Рубіна.
Польський театр. Бидґощ, Польща. http://www.teatrpolski.pl/zony-stanu.html
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Багато покликаних, але мало вибраних
(Євангелія від Матвея)

У суботу, 12 травня 2018 року, засмутила Україну 
звістка, що відійшов у інший світ Юрій Левицький. 

В Інтернет-мережі був опублікований англій-
ською мовою співчутливий некролог:

“Юрій Левицький після короткої хвороби помер 
на 83 році життя. Він народився 20 квітня 1935 року 
у місті Володимир-Волинський Волинської области 
в Україні в сім’ї Віри та Євгена Левицьких.

Пан Левицький емігрував до США разом з 
матір’ю та сестрою 1950 року. Прибувши до Нью-
Йорка 26 червня 1950 року, сім’я оселилася в секторі 
Логан у Філядельфії, перш ніж переїхати до району 
Вермонт у тому ж місті. Юрій був випускником Пів-
нічно-східної католицької середньої школи й отримав 
ступінь бакалавра в галузі досудового права в колед-
жі La Salle 1961 року. Він служив у армії США як 
спеціяліст 4  класу під час В’єтнамського конфлікту 
1958–1960 років. Отримав Сертифікат досягнення за 
видатну службу та був кваліфікований як вправний 
стрілець з гвинтівки М-14.

Пізніше переїхав до Нью-Йорка і працював на 
Волл-стріт авдитором та фондовим брокером (працю-
вав на фірму Дрексела Берхема) протягом 40-а років. 
Після виходу на пенсію повернувся у Філядельфію, 
щоб піклуватися про свою матір Віру Левицьку. 

Пан Левицький захоплювався мистецтвом у всіх 
формах, але особливо любив українське мистецтво, 
яке постійно підтримував щедрими благодійними 
пожертвуваннями. 

Поховання з військовими почестями відбудеться 
на Українському православному цвинтарі Св. Анд-
рія – Південний Браун Брук, штат Нью-Джерсі”1. 

Значно повнішу інформацію про юнацькі роки 
світлої пам’яти Юрія Левицького подала нам мист-
киня і його близька приятелька пані Христина Зелін-
ська: “Був пластуном. В 1951–1955 роках учився в 
Норт-Іст Католік Гай-Скул. В міжчасі ходив до Ук-
раїнської Мистецької Студії, де навчався малярства 
(1953–1958). Юрій ніколи цей талант не опустив – а 
його дім завжди був прикрашений його власними 
картинами, як і інших визначних малярів світу. Рівно 
ж Юрій брав курси грання на фортеп’яні в школі Зої 
Маркович (1955–1958) і вже як юнак акомпанував 
на українських імпрезах у Філядельфії та пізніше в 

1 https://www.fletchernasevich.com/notices/George-
Lewycky. 

Переклад з англійської кандидата мистецтвознав-
ства, доцента Назара Козака. 

ArS longA, vitA breviS

Юрій Левицький (1935–2018)

Богдан кОЗак

некÐÎПÎль

(Пам’яти Юрія Левицького)
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Нью-Йорку, у Бостоні, де він був знаний як піяніст і 
навіть виступав на їхній телевізії. У 1961 році здобув 
бакалаврат у передправничих студіях в Ля Саль Ко-
леджі. Рік перед тим брав курси психології на Темпл 
Університеті, а в 1961 році – курси літератури на Пен-
сильванівському Університеті”.2

Ім’я Юрія Левицького, як ім’я його матері, заслу-
женої артистки України, та батька, Євгена Левиць-
кого, теж актора українського театру, стало широко 
відоме серед театральних діячів США та Канади, 
серед театрознавців України від моменту здобуття 

2 Христина Зелінська. Короткі життєписи Юрія 
Левицького, матері Юрія, Віри Левицької, батька Юрія, 
Евгена (Ґенка) Левицького, і сестри Юрія, Ірени Леви-
цької-Климковської-Тавані. – Архів Б. Козака. 

Незалежности нашої держави. Фаховий юрист, після 
виходу на пенсію Юрій Левицький виявив себе як до-
вершений архівіст і знавець діяльности українських 
театрів в Галичині (20–40-і роки ХХ ст.), а згодом і 
в діяспорі. Він опублікував низку гасел про україн-
ських акторів та про театри в Америці в багатотом-
ній “Енциклопедії української діяспори (Сполучені 
Штати Америки)”, яку почало видавати від 2012 року 
Наукове товариство імени Шевченка в Америці (Нью-
Йорк – Чикаго).

Тісні наукові контакти Юрій Левицький підтри-
мував з професором Валер’яном Ревуцьким (Канада), 
автором книжки “Віра Левицька – життя і сцена”; 
дуже цінував дружні й наукові взаємини з доктором 
мистецтвознавства, професором, членом-кореспон-
дентом НАМ України Валерієм Гайдабурою, глибо-
ким знавцем діяльности українських театрів під час 
фашистської окупації часів Другої світової війни.

Заклавши 1999 року стипендію імени артист-
ки Віри Левицької та імени режисера Володимира 
Блавацького, Юрій Левицький надавав її щорічно 
разом з Національною спілкою театральних діячів 
України (НСТДУ) кращим акторам та режисерам. Від 
2005 року надавав стипендії (спочатку дві, а згодом 
три) імени заслуженої артистки України Віри Леви-
цької майбутнім акторам − найкращим студентам 
кафедри театрознавства та акторської майстерности 
Львівського національного університету імени Івана 
Франка. Стипендії щорічно вручалися 27 березня під 
час святкування Міжнародного дня театру.

Я познайомився з Юрієм Левицьким заочно, лис-
туючись завдяки рекомендації професора Валер’яна 
Ревуцького, у співпраці з яким наша кафедра видала 
дослідження “Заграва 1933–1938 рр. Кілька слів про 
театр”3. Перша наша зустріч з Юрієм Левицьким від-
булася 2002 року під час гастролей Театру імени Марії 
Заньковецької у США. На виставу “Андрей” Валерія 
Герасимчука, яку ми показували у Філядельфії, заві-
тала артистка Віра Левицька із сином Юрієм. Переді 
мною стояв високого зросту, сивоволосий, у чорному 
пальті, з білим шаликом стрункий, красивий мужчи-
на, у поставі й одязі якого відчувався виразний есте-
тизм; а поруч з ним я побачив дещо похилену постать 
його матері, прекрасний голос якої, виразна дикція 
та блиск в очах свідчили про те, що переді мною 
славна артистка української сцени, у репертуарі якої 
були знамениті ролі донни Анни (“Камінний госпо-
дар” Лесі Українки, 1942–1943), Гертруди (“Гамлет” 
В. Шекспіра, 1944), Медеї (“Медея” Ж. Ануя, 1970). 
При постановці “Медеї” Ж. Ануя Юрій Левицький 

3 Ревуцький В. “Заграва” 1933–1938 рр. Кілька слів 
про театр / Валер’ян Ревуцький // Упор. Б. Козак. – ЛНУ 
ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 56 с.

Ескіз до портрета Юрія Левицького. Олія, 1957 (?).
Художник – Володимир Бачинський.
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виступив як продюсер та імпресаріо. Замовив пе-
реклад письменнику Миколі Понеділку, залучив до 
постави п’єси режисера Володимира Шашаровського 
та акторів “Театру у П’ятницю”.

Від моменту нашого особистого знайомства ми 
вже значно частіше листувалися з Юрієм і Вірою Ле-
вицькими. Його листи мали дві форми: одні друковані 
на машинці, інші – власноруч писані. Почерк Юрія 
Левицького був вишуканий, каліграфія особлива, і 
коли б те письмо аналізував графолог, то сказав би, 
що їх автор – людина педантична, естет, залюбле-
ний у красу. Юрій періодично надсилав мені копії 
(оригінали зберігаються в Українському музеї в Нью-
Йорку) скрупульозно впорядкованих архівів своєї ма-
тері, артистки Віри Левицької (світлини, програмки, 
буклети, листи), а також архів свого батька – Євгена 
Левицького. Юрій розширив коло моїх знайомих в 
діяспорі, зокрема, запізнався я з дочкою художника, 
сценографа Мирослава Григоріїва – п. Христиною 
Григоріїв-Какс. Надіслані нею матеріяли про батька 
були опубліковані у Віснику Львівського університе-
ту, серія “Мистецтвознавство” за 2005 рік – “Матерія-
ли до біографії Мирослава Григоріїва” (Б. Козак). 
Отримані архівні матеріяли від Юрія Левицького 
використовували у своїх наукових працях молоді те-
атрознавці нашої кафедри.

Втрата Юрія Левицького – близької мені людини, 
друга, порадника, мецената і доброчинця кафедри те-
атрознавства та акторської майстерности, науковому 
становленню і розвитку якої він всебічно допома-
гав, – непоправна і болісна.

Покликаний у житті до праці за фахом як правник, 
авдитор, брокер, вояк, був потім долею вибраний для 
прослави акторів, які працювали в Галичині у манд-
рівних театрах у 20-30-х роках та в 40-х в державних 
театрах імени Т. Шевченка, Лесі Українки та Львів-
ському оперному (ЛОТ). Він зібрав про них численні 
матеріяли (листи, світлини, рецензії, програмки), а 
також упорядкував великий архів діяльности Ансам-
блю Українських Акторів (АУА) під керівництвом 
В. Блавацького у таборі Зомме-Казерне (Німеччи-
на, 1945–1949 роки), а від 30 вересня 1949 року – у 
Філядельфії (США). Зберігши пам’ять про інших, 
Юрій Левицький збереже пам’ять і про себе. “Життя 
коротке, мистецтво вічне” – як казали римляни – “Ars 
longa, vita brevis”.

Додаємо нижче кілька машинописних листів Юрія 
Левицького та один (див. тло світлини, с.93) писаний 
власноруч, щоб читач відчув його естетизм.

*  *  *
Дорогий мені Пане Богдане!
Одержав “Вісник” ч. 5. Прочитав, зробив собі 

ксіракс [саме так писав Ю. Левицький – Б. К.], копії 

деяких статей і переслав його пані Григоріїв-Какс. 
По телефону пані Какс просила передати Вам її щиру 
подяку за Вашу солідну працю. Вона не сподівалася 
такого докладного видання і була захоплена стат-
тею. Обіцяла переслати ще більше недавно знайде-
них матеріялів її батька. – Якщо можливо, хотів 
би одержати ще одну книгу4 для ам.[ериканської] 
бібліотеки. Дякую.

Помітив, що М. Кошелінська і С. Максименко не 
вживали і проминули у своїх статтях спогади актри-
си В. Левицької. Не було приміток. Чи автори знали 
про книгу5 проф. Ревуцького? – “… автор світляних 
ефектів Є. Левицький” (стор. 55) – це є мій Батько, 
Євген Левицький, актор, один з перших учасників 
театру “Заграва” та головний завідувач сцени і 
реквізиту. Спільно працював з актором, сценогра-
фом Леонідом Боровиком майже в усіх постановках. 
У своїх споминах Блавацький не згадав Левицького 
у списку “залізних загравістів”. (Ця помилка була 
болюча моїй сестрі, Ірині. Блавацький був її хресним 
батьком). Згодом актор Левицький виконував цю 
саму функцію АУА6 в Німеччині. Його праця не була 
зазначена в програмках. 

5 грудня 2005 р.
Філядельфія, ПА США
З великою пошаною,
Ваш Юрій Левицький

 *  *  *
В[ельми]ш[ановний] і дорогий мені пане Про-

фесоре!
Подаю Вам адресу, телеф. число і факс бюра 

НТШ у Сарсель, Франції. Одержав ці інформації від 
НТШ в Нью-Йорку (Пан Василь Лопуш). Також, пані 
Ганя Квіль, яка два роки тому працювала у Франції 
(тепер в Укр[аїнському] Музею в Нью-Йорку), пові-
домила мене, що у Сарсель є багата бібліотека, яку 
обслуговує лише дві особи. Не знає, чи бібліотека 
зберігає архів арт[истки] Ганни Совачевої.

Сподіваюся, що Ваша зустріч з Хр[истиною] Гри-
горієвою-Какс була цікава і продуктивна. Пані Какс 
мала передати Вам деякі матеріяли її батька.

З великою пошаною та щирим привітом, Ваш 
Юрій Левицький

4 Йдеться про Вісник Львівського університету. 
Серія мистецтвознавство. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2005. – Вип. 5. – 244 с.

5 Ревуцький В. Віра Левицька– життя і сцена / Ва-
лерян Ревуцький – Обєднання Українських Письменників 
“Слово” – 1998.

6 Ансамбль Українських Акторів.
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96

30 травня 2006 р.
Філядельфія, ПА США

*  *  *
В[ельми]д[остойний] і дорогий мені Богдане!
Прилучаю Тобі ксіракс копії головних сторінок з 

книги “Українці в Австралії”, “Українські поселення. 
Довідник”, та “Наш Театр” про мистецьке життя 
акторів в Австралії. Це все є для Твоєї праці над “Зем-
лею” Стефаника. Я правильно установив, що Сте-
пан Крижанівський поставив цю п’єсу в Австралії, 
бо виступав в ній на сценах ЛОТ і АУА в Німеччині. 
Я бачив його в обох постановках. (Див. на програмки 
в архіві В[іри] Л[евицької]). Також старався відшу-
кати його сина, Богдана, який жиє в Австралії, щоб 
установити дату прем’єри. Не вдалося. Одружився 

вдруге і змінив адресу. (Ще в 40-их роках, Богдан і я 
“страждали” на сцені ЛОТ у п’єсі “Тріюмф проку-
рора Дальського” разом з такими “меншими адеп-
тами”, як В. Блавацький, В. Левицька, Б. Паздрій, 
Й. Гірняк, І. Лісненко і т. д.).

Й. Терлецький (“Заграва”, Торонто) обіцяв знай-
ти і переслати Тобі Другий том “Наш Театр” на 
адресу Театру М. Заньковецької. Дай Боже, щоб він 
це зробив. (Мій дозвіл на постановку п’єси “Розмова” 
Л. Українки не використав після трьох років).

Як пройшла прем’єра “Амадеус”? Болю, що не 
міг бути присутній та побачити тебе в ролі жорс-
токого “неміс-а” Моцарта. Вірю, ні, знаю, що Твій 
Сальєрі був шедевром як і в грі, так і в постаті. Ця 
п’єса все була цікавою для мене, з огляду на душев-
ний двобій між буденністю і Божим даром. Я часто 
відчуваю споріднення зі Сальєрі.

23-го листопада переслав тобі (кораблем) паку-
нок деяких літ[ературно]-мист[ецьких] книг з моєї 
бібліотеки у Нью-Йорку. Роби, що хочеш з ними. Кни-
га молодого англі[йського] художника Бірдзлі не є 
для ніжних очей. З часом, дістанеш ще один пакунок. 
Після зустрічі з І. Бернацьким на вечорі Ліди Кру-
шельницької, 17 квітня 2005 р., я нічого не знаходжу 
в тутешніх газетах про його працю. Не тримаю з 
ним ніякої кореспонденції. Я опинився на периферії, 
поза мистецьким життям Нью-Йорку. Те саме сто-
сується до нашого друга Волод[имира] Курила.

В руках п’ять книг “Повість про укр[аїнський] 
народ”. Дякую щиро за Твою увагу і швидку пере-
силку. 

Передаю привіт від проф. Ревуцького. Першого 
листопада він мав поважний удар серця. Тепер сидить 
у двоколці. Недавно я довго говорив по телефоні. Від-
чув слабий голос та ментальний тягар науковця, зай-
нятого родинним здоров’ям. Рішив подарувати свій 
архів Львів[сько]му нац[іональному] унів[ерситету] 
ім. І. Франка. Вже не просто театральний матеріял, 
як колись. Дальше працює над сюжетами головних 
сценічних постатей, хоч в минулому мав деякі не-
порозуміння з видавцями енциклопедії, які, на його 
думку, спричинилися до його теперішнього фізичного 
стану. Дуже переживаю.

Сердечно вітаю Тебе і твою славну Родину з ве-
ликим празником Різдва Христового і Новим Роком! 
Прошу прийняти мої найкращі побажання щастя, 
здоров’я, сили і всього добра. Колядуйте, святкуйте, 
веселіться! Обнімаю.

                  
Твій Юрій Левицький

27. 12. 2006 р.
Філядельфія, ПА США

Юрій Левицкий та його близька приятелька художниця Хрис-
тина Зелінська. Філядельфія, 2013 р.
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Впродовж лютого-березня 2018 року двічі зуст-
рівся з “дівчиною Наталкою”, і то в крайніх геогра-
фічних точках України – Хусті та Сіверодонецьку. В 
цих двох нетеатральних (в сенсі, позбавлених теат-
ральної традиції) містах майже водночас відкрилися 
два нових театри – точніше, були переведені обласні 
(з Мукачевого – в Хуст, з Луганська – в Сіверодо-
нецьк). Відсутність театральних приміщень долалася 
по-різному: в Сіверодонецьку реконструювали один з 
будинків культури, “сталінський ампір” якого облаго-
родили прекрасним ремонтом, фонтанами при вході, 
досконалою авдіо- та світлоапаратурою, зручними 
меблями. Та найважливіше – повноцінна динамічна 
трупа та й творча харизма головного режисера Мос-
ковченка, який максимально використовує “корисну 
площу” театру: останню прем’єру за п’єсою Ґоль-
доні актори грають у фоє театру, де цікаво органі-
зований простір (оригінальна балюстрада з витими 
сходами), колонада іонійського ордеру “працюють” 
на творення історичної (стилізованої) архітектоні-
ки сценічного середовища. “Наталка Полтавка” ж 
– перша вистава після “екзодусу” з Луганська, де 
лірико-побутовий ключ постави з прекрасними спі-
вами (в супроводі оркестру Луганської філармонії, 

Олександр кОЗаРЕнкО 

що також переїхав до Сіверодонецька), виразним та 
виправданим використанням балету театру дозволи-
ли відтворити майже ідеальну модель українського 
Раю (“садка вишневого кого хати”, за влучним виз-
наченням А. Содомори), де живуть наші прототипи, 
що ефектно (і ефективно!) протистоять “русскому 
миру” (віддаленого від Сіверодонецька лишень на 
сорок кілометрів).

Інша ситуація склалася в Хусті… Зміна статусу 
Мукачівського театру (з обласного на муніципальний) 
змусили губернатора Закарпатської области п. Мос-

Сцена з вистави“Наталка Полтавка” І. Кот-
ляревського. Постава та сценічна версія  – 
Іван Шербул. Луганський обласний український 
музично-драматичного театр. Сіверодонецьк, 
2017 р. 

Сцена з вистави“Наталка Полтавка” І. Кот-
ляревського. Режисер  – Сергій Архипчук. 
Закарпатський обласний театр драми та 
комедії. Хуст, 2017 р. 

“наÒалка ПÎлÒавка”: дв²ÑÒ² ÐÎк²в ÎП²Ñлß 
(від хуста – до Ñіверодонецька)
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каля рятувати “штатну одиницю” – обласний театр 
драми і комедії – перевівши його до іншого міста. 
Без певної частки “спасенного авантюризму” тут не 
обійшлося, адже жоден актор чи працівник театру не 
приїхав з Мукачевого (на відміну від “кістяка тру-
пи”, що перебралася з Луганська до Сіверодонецька 
за своїм лідером-режисером). “Безумству хоробрих 
співаємо славу” – так за М. Горьким хочеться вигук-
нути, поспілкувавшись з “новоспеченим” директором 
Хустського театру п. Василем Снітарем, який змінив 
посаду директора художньої школи на “електричний 
стілець” керівника неіснуючого (точніше, існуючого 
тільки на папері!) театру. Ще одним “напівбожевіль-
ним” став київський режисер Сергій Архипчук, який 
погодився поставити першу виставу у новостворено-
му театрі (як тут не згадати розкішного “Піґмаліона” 
Б. Шоу в його поставі у Ніжинському театрі чи “Аїду” 
Дж. Верді на сцені Львівської опери, як і першу “Чер-
вону руту” в Чернівцях, чи свято 750-річчя Коломиї 
в час ГКЧПістського путчу в Москві?!). 

Відсутність трупи, власного приміщення, теат-
ральних постановочних цехів – далеко не повний 
перелік проблем, що одразу, “на марші” слід було 
вирішувати директорові й режисеру. Та згадується 
біблійне: “де двоє або троє – там Я між вами” – ок-
рім директора та режисера у Хусті знайшлися скри-
паль-концертмейстер Олександр Локотош (блиску-
чий випускник Львівської консерваторії), самобутня 
співачка Мирослава Рибчук-Сливка (учениця Івана 
Поповича), досвідчена хормейстер Марія Волошин, 
група справжніх аматорів театру, які явили Чудо. Всу-
переч усьому на сцену Хустського районного будинку 
культури (колишньої “Нової сцени” часів Карпатської 
України) вийшла Наталка… 

Так, як 200 років перед тим у Полтаві, а 1848 року 
в Коломиї “з нічого” постав український театр – так 
2018 року в гірському Хусті Іван Котляревський заклав 
наріжний камінь у фундамент національної твердині. 
Атмосферу “духовного пригодництва”, “піонірства”, 
відчутну на прем’єрних виставах, точно висловив 
Йосип Кобринський 8 червня 1848 року у листі з Ко-
ломиї до Якова Головацького: “З театру йду і зо мною 
кількасот русинів самих веселих. Не набув бися на 
руськім дивадлі. Чудо, а не гра. То інше діло чути 
рідне слово, видіти народноє дійствіє… Музика дуже 
пишна. А німці так зрусилися, що бись сказав – не 
німці” (читай, мадяри, росіяни та ін.. – О.К.)[1] 

Полишаючи розгортати сувій контекстів істори-
кам театру, спробую пунктирно окреслити власні вра-
ження і відчуття від хустської “Наталки Полтавки”. 
Майже повна відсутність театрального ресурсу (як от, 
трупи, оркестру, театрального світла, машинерії [2], 
костюмів) не дозволили Сергієві Архипчуку ставити 
“добротну” лірико-побутову комедію “зі співами і 

танцями” (вони були, та якісь “не такі”, не відповідні 
до постановочного стандарту “Наталки Полтавки” 
– на противагу до вистави сіверодонецького театру). 
Замість оркестру – у Хусті – ансамбль інструмен-
талістів, де до традиційного складу додано зворуш-
ливе звучання цимбал чи незвичність електронних 
тембрів синтезатора. Відсутність театральної маши-
нерії віртуозно компенсував київський художник Ігор 
Білецький системою рухомих ширм, які не тільки 
мінімально окреслювали середовище дії, але й не-
сподівано “розцвітали” в ліричному апофеозі фіналу 
вистави. А брак пошивних цехів так само несподівано 
уможливив появу Миколи в спецівці АТОвця (що до-
дало режисерському трактуванню героя актуальних 
“обертонів семантики”). 

Оригінальна співоча манера виконавиці ролі На-
талки (заслужена артистка України Мирослава Риб-
чук-Сливка), що поєднує естрадний спів з народним, 
дозволила виконавиці не тільки уникнути штампу 
“співаної-переспіваної” ролі, але й вийти на рівень 
архетипового узагальнення Краси як завжди сучас-
ної категорії. Що ж до очікуваної (часто зі страхом у 
великих театрах) пісні Петра “Сонце низенько”, то 
“серце одпочило” вже на її початку – верхню ноту 
взяв Василь Снітар так легко, природно, прекрас-
ним тоном-тембром, що мимоволі згадалася низка 
“всеуміючих” директорів українських театрів (Іван 
Біберович у “Руській бесіді”, Володимир Блавацький 
в “Заграві”) – як треба, то і дошки на декорацію при-
везе, і в заголовній ролі на сцену вийде! 

Театр з Хуста дебютував на день народження 
Миколи Лисенка 22 березня 2018 року в Ужгороді, і 
знову Великі допомогли, вистави пройшли з успіхом. 
Далі – найскладніше: завести театральний механізм, 
комплектувати трупу, розбудувати господарку… Не 
штука гарно заявити про себе – штука втримати цю 
планку, а ще складніше у щоденній рутині не втопити 
чуда Театру. Як з “відчайдушністю закономірности” 
вісімдесят років тому постала Карпатська Україна 
(байдуже, що ненадовго і драматично), так всупереч 
усьому Наталка Полтавка рятує нас двісті років опіс-
ля – від Заходу до Сходу, від Хуста до Сіверодонець-
ка. Знову справджуються слова Ципріяна Норвіда, 
що Незалежність народу твориться на кінчику Пера 
національного Творця – подібно до Монюшкової 
“Гальки”, Сметанової “Проданої нареченої” проста 
дівчина Наталка Полтавка (проста в сенсі “santa sem-
plicissima”) стала в обороні “шляхів полтавських”, 
“шляхів коломийських” з-під Хустського замку до 
луганських степів. 

1. Студинський К. Кориспонденція Якова Головаць-
кого в літах 1835-49. – Львів, 1909. – с. 207.

2. Там само.
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Цьогоріч ХХVI фестиваль-конкурс на здобуття 
Вищої театральної нагороди Придніпров’я “CІЧЕ-
СЛАВНА-2018” тривав від 15 до 27 березня. Учас-
никами фестивалю стали митці Дніпропетровсько-
го міжобласного відділення Національної спілки 
театральних діячів України, що презентували свої 
цьогорічні прем’єрні роботи. Уперше фестивалем 
опікувався новообраний голова Дніпропетровського 
відділення НСТД України, директор Дніпровського 
театру опери та балету Олександр Шароваров. Як 
завжди чітко, злагоджено й відповідально працювала 
команда місцевого відділення НСТД України.   

Згідно з новими умовами кількість вистав від 
кожного театру-учасника було обмежено до двох, 
що примусило театри визначитись із пріоритетами 
(подекуди вже тільки це свідчило про самооцінку 
колективів та їхніх дирекцій).  Організатори відмо-
вились і від традиційної “студентської” складової 
афіші, було зменшено кількість номінацій, що додало 
ваги решті позицій. Ці заходи допомогли  розумно 
скоротити кількісне наповнення програми, зробити 
спокійнішою, конструктивнішою, комфортнішою 
працю членів журі.  

У складі цьогорічного журі фестивалю: Лілія Бев-
зюк-Волошина, театрознавець, начальник відділу ін-
формаційного забезпечення та комунікації централь-
ного апарату Національної спілки театральних діячів 
України (Київ); Алла Підлужна, театральний критик, 

“Ñ²чеÑлавна-2018” нагÎÐÎджуЄ ПеÐеÌÎжц²в

лавреат премії  НСТДУ  в галузі театрознавства і те-
атральної критики  (Київ); Майя Гарбузюк  (голова 
журі),  кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри 
театрознавства та акторської майстерности Львівсь-
кого Національного університету імени Івана Франка, 
головний редактор журналу “Просценіум” (Львів).  

До перегляду шістнадцять театрів представили 
двадцять чотири сценічні роботи, в обговорені та 
аналізі кожної з яких взяли також участь постановни-
ки та виконавці у кожному з театрів. За винятком хіба 
що Павлоградського театру ім. Б. Захави, оскільки 
доїхати до місця призначення членам журі не доз-
волили надзвичайні погодні обставини: усю Січес-
лавщину геть замело снігами... Тож наданий театром 
відеозапис та листування замінили живе спілкування 
із павлоградцями, таке бажане й завжди таке тепле. 
Що ж, березнева “Січеславна” – сувора й примхлива 
пані. І не лише за метеозведеннями. Підсумки журі 
також виявились багато в чому несподіваними. Ось 
імена переможців, кого усім театральним товарис-
твом вітали 27 березня 2018 року. 

“надія Січеславни-2018”:
- номінація “найкраща жіноча роль” – ЮЛіЯ 

ПахаЯн, актриса Криворізького академічного теат-
ру музично-пластичних мистецтв “Академія Руху”, 
– за роль Аліси у виставі “аліса в Задзеркаллі” за 
мотивами твору Л. Керрола (автор інсценізації та 

Вікторія ЯніВСька

Сцена з вистави 
“Аліса в Задзеркаллі” 

за Л. Керролом. 
Режисер – Сергій Бєльський, 

Художник-постановник, 
художник з костюмів – 

Олександра Вєрнєєва. 
Криворізький академічний 

театр музично-пластичних 
мистецтв “Академія Руху”. 
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режисер-постановник Сергій Бєльський) та 
за роль Молодої особи у виставі “Спокушені 
спрагою” (автор ідеї та режисер-постанов-
ник Олександр Бєльський)

- номінація “найкраща чоловіча 
роль” – МакСИМ МОнаСТИРСькИй, 
актор Академічного музично-драматичного 
театру ім. Лесі Українки м. Кам’янське, – за 
роль Миколи у виставі “наталка Полтавка” 
І.Котляревського (режисер-постановник Сер-
гій Чулков)

- номінація “найкраща хореографія” – 
ОЛьГа ТИхОнЕнкО, за пластичне рішен-
ня вистав Дніпровського телетеатру “хочеш, 
анекдот розкажу?” Л. Бугадзе та “Скажена 
голубка” Т. Іващенко (режисер-постановник 
Людмила Колосович) 

Юлія Пахаян та Сергій Бєльський у виставі “Аліса в 
Задзеркаллі” за Л. Керролом. Режисер – Сергій Бєль-
ський, художник, художник з костюмів – Олександра 
Вєрнєєва. Криворізький академічний театр музично-
пластичних  мистецтв “Академія Руху”.

Сцена з вистави “Спокушені спрагою”. Автор, сценограф, художник зі світла, режиссер – Олександр Бєльський. 
Художник з костюмів, декоратор - Олександра Вєрнєєва. Криворізький академічний театр музично-пластичних 
мистецтв “Академія Руху”.



101101

Світлана Сушко та Ольга Тихоненко у виставі 
“Скажена голубка” Т. Іващенко. Режисура, сцено-
графія, музичне оформлення – Людмила Колосо-
вич. Дніпровський міський телетеатр.

Сцена з вистави “Наталка Полтавка” І. Котлярев-
ського, музика М. Лисенка. Режисер – Сергій Чулков, 
художник – Ірина Кохан. Академічний музично-драма-
тичний театр ім. Лесі Українки, м. Кам’янське.

вікторія ßн²вÑька



102102

“Січеславна-2018”:
- номінація “найкраща жіноча роль іі пла-

ну” – наТаЛЯ ФЕТіСОВа, актриса Дніпровського 
театру ляльок, – за ролі Мешканки казкового села, 
Кози та Лисиці у виставі “коза-Дереза” за мотивами 
української народної казки (режисер-постановник 
Роман Гребенюк)

- номінація “найкраща чоловіча роль іі пла-
ну” – СЕРГій ЦЕВЕЛьОВ, актор Запорізького ака-
демічного театру юного глядача, – за роль Євгена у 
виставі “Танго” С. Мрожека (режисер-постановник 
Геннадій Фортус)

- номінація “найкраща жіноча роль” – МаРіЯ 
ФішЕЛЕВИЧ, актриса Криворізького академічного 
театру драми та музичної комедії ім. Т. Шевченка, 
 – за роль Еллі у виставі “шалена Эллі і Великий 
ошуканець” А. Івасіха (режисер-постановник та 
сценограф Андрій Івасіх)

Сцена з вистави “Танго” С. Мрожека. Режисер – Генадій 
Фортус, художник – Тетяна Власенко. Запорізький академіч-
ний театр юного глядача.

Сцена з вистави “Шалена Еллі і Великий ошуканець”. Інсце-
нізація, режисура, сценографія – Андрій Івасіх. Криворізький 
академічний театр драми і музичної комедії ім. Т. Шевчен-
ка.

Сцена з вистави “Коза-Дереза”. 
Інсценізація, режисура – Роман Гребенюк, 
сценографія – Світлана Циваньонок. 
Дніпровський міський театр ляльок.
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Сцена з вистави “Скрипаль на даху” за Г. Горіним. Режисер – Володимир Назаров, художник – Ольга Костюкова. 
Дніпровський академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Шевченка.

Сцена з вистави “З коханням не жартують” 
за комедією В. Шекспіра “Сон літньої ночі”. 

Режисер та автор лібрето – Андрій Романов, 
художник – Наталя Петен-Ступакова.  

Запорізький муніципальний театр танцю.
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- номінація “найкраща чоловіча 
роль” – іГОР ТОМіЛОВ, за роль Тев’є 
у виставі “Скрипаль на даху” за п’єсою 
Г.  Горіна “Поминальна молитва” Дніпровсь-
кого академічного українського музично-
драматичного театру ім. Т. Шевченка (ре-
жисер-постановник Володимир Назаров)

- номінація “найкраща сценогра-
фія” – наТаЛЯ ПЕТЕн-СТУПакОВа, 
за сценографію вистави “З коханням не 
жартують” за мотивами В. Шекспіра “Сон 
у літню ніч” Запорізького муніципального 
театру танцю (режисер-постановник Андрій 
Романов)

вікторія ßн²вÑька
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- номінація “найкраща режисерська 
робота” – ВаРВаРа ВОРОніна, за ре-
жисуру вистави “Порцеляновий кролик” 
Дніпровського драматичного молодіжного 
театру “Віримо!” 

- номінація “найкраща режисерська 
робота” – ЛЮДМИЛа кОЛОСОВИЧ – 
за режисуру вистав “хочеш, анекдот роз-
кажу?” Л. Бугадзе та “Скажена голубка” 
Т. Іващенко Дніпровського телетеатру

Володар ГРан-ПРі “Січеславни-
2018”  за найкращу виставу для дітей – 
вистава “аЛіСа В ЗаДЗЕРкаЛЛі” (за 
мотивами твору Л. Керрола) Криворізького 
академічного театру музично-пластичних 
мистецтв “Академія Руху” (автор інс-
ценізації та режисер-постановник Сер-
гій Бєльський, балетмейстер Н. Бєльська, 
художник та костюмограф О. Вернєєва, 
композитор А. Тарасюк)

Володар ГРан-ПРі “Січеславни-
2018”  за найкращу виставу для дорос-
лих – вистава “на кРаЮ СВЕТа” 
Н. Лєскова Дніпровського драматичного 
молодіжного театру “Віримо!” (режисер-
постановник – Володимир Петренко, му-
зичне оформлення, сценографія та костю-
ми Марія Пашкурова).

Сцена з вистави “Порцеляновий кролик” К. ДіКамілло. Інсценізація, 
постава та музичне оформлення (авторське) – Варвара Вороніна, 
сценографія та костюми – Марія Ткаченко. Дніпровський драматич-
ний молодіжний  театр “Віримо!”.

Сцена з вистави “Хочеш, анекдот розкажу?” Л. Бугадзе. Режисер, 
художник – Людмила Колосович. Дніпровський міський телетеатр.
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Двадцять сьоме березня 2018 року. Актова зала 
ім. А. Кос-Анатольського факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету 
імени Івана Франка, що на Валовій, 18, у місті Львові. 
На факультеті велике свято – Міжнародний день те-
атру. 

Уже вкотре організував це свято, надихнув його 
своєю енергією професор Богдан Козак, завідувач ка-
федри театрознавства та акторської майстерности. 

У залі – господарі свята: викладачі та студенти 
факультету, поважні гості. Серед них – представники 
адміністрації Університету, поціновувачі театрально-
го мистецтва. 

Розпочав дійство професор Богдан Козак. Він 
привітав присутніх, наголосивши на тому, що свят-
кування Дня театру є доброю традицією для всього 
Університету. 

З вітальним словом виступили Мар’ян Володи-
мирович Лозинський, проректор з науково-педаго-
гічної роботи та соціяльних питань і розвитку ЛНУ 
ім. І. Франка; декан факультету культури і мистецтв 
доцент Роман Олексійович Крохмальний. Мар’ян 
Володимирович відзначив активну участь викладачів 
і студентів факультету у всіх культурно-мистецьких 
заходах Університету і наголосив, що сьогодні саме 
через культуру і високе мистецтво світ пізнає Ук-
раїну.

За активну участь у культурно-мистецькому житті 
Університету М. Лозинський оголосив подяку Ректо-
ра проф. В. Мельника працівникам факультету Га-
лині Бень, Зоряні Дибовській, Олексію кравчуку. 
Книги і грамоти Департаменту з питань культури, 
національностей та релігій ЛОДА були вручені Зо-
ряні Дибовській та Олексієві кравчуку. Грамотами 

Департаменту освіти і науки Львівської облдержад-
міністрації за високий викладацький професіоналізм 
та активну громадську роботу серед студентів було 
нагороджено викладачів кафедри театрознавства та 
акторської майстерности: кандидату філологічних 
наук, доцент Мирослава Циганик, старшого викла-
дача Уляну Рой, асистента ірину Патрон.

До привітань долучився також голова первинної 
профспілкової організації працівників ЛНУ ім. Івана 
Франка Володимир Качмар. Він вручив грамоти обл-
виконкому працівників освіти провідним редакторам 
театрознавчого журналу “Просценіум” ніні Бічуї, 
Майї Гарбузюк, інні шкльоді. Разом з грамотами 
і подяками викладачам були вручені подарунки  – 
книга-альбом про Соломію Крушельницьку “Міста 
і слава”.

Декан факультету культури і мистецтв Р. Кро-
хмальний, звертаючись до присутніх, наголосив, що 
рівень підготовки студентів факультету – зокрема 
майбутніх акторів, на дуже високому рівні: вони вже 
під час навчання на факультеті дивують глядачів 
сміливими постановками і викликають їхнє щире 
захоплення. Студенти групи КМА-31: Інна Бевза, Ган-
на Дацко, Валерія Мочарська, Артур Шалак, Тетяна 
Шелельо, Олег Пригода, Софія Лешишак, Віталій 
Гордієнко та інші отримали в нагороду грамоти.

За традицією були вручені іменні стипендії сту-
дентам кафедри театрознавства та акторської майс-
терности за відмінні успіхи у навчанні, оволодінні 
акторською майстерністю, активну науково-пошукову 
роботу, участь у громадському житті факультету:

Стипендії імени заслуженої артистки України 
Віри Левицької (засновник – Юрій Левицький, 
Сша) – отримали Інна Бевза, Катерина Кудлач, сту-

Ì²жнаÐÎдний день ÒеаÒÐу 
у льв²вÑькÎÌу ун²веÐÑиÒеÒ² - 2018

Галина ЛОЇк
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дентки ІІ курсу, Богдана Андрусяк, студентка ІV курсу 
напряму підготовки Театральне мистецтво (акторське 
мистецтво);

Стипендію імени Григора Лужницького (за-
сновник – родина Лужницького у Сша) – Катерина 
Сегет, студентка ІІ курсу, Тетяна Губрій, студентка 
ІV курсу напряму підготовки Театральне мистецтво 
театрознавство).

Кафедра театрознавства та акторської майстер-
ности підтримує тісні зв’язки з театрами Львова, сту-
денти кафедри навчаються акторської майстерности 
безпосередньо на базі театрів.

Безсумнівно плідна співпраця з Національним 
академічним українським драматичним театром 
ім. М. Заньковецької. Серед акторів Театру – випус-
кники не лише факультету культури і мистецтв, а 
й інших факультетів Університету. Багатьом з них 
присвоєно звання народного чи заслуженого артис-
та України. Прагнучи підтримати своїх молодих ко-
лег – майбутніх випускників факультету – вони за 
традицією, яку започаткував багато років тому про-
фесор Б. Козак, засновують свої іменні стипендії, які 
вручають у День театру. Цього року вручено:

Стипендію Богдана козака, народного артиста 
України, лавреата національної премії України 
імени Тараса шевченка, академіка наМ України – 
Маргариті Підлужній, студентці ІІІ курсу напряму 
підготовки Театральне мистецтво (театрознавство);

Стипендію Юрія хвостенка та андрія Сні-
царчука, акторів національного академічного 

українського драматичного театру 
імени Марії Заньковецької – анд-
ріяні Ядзвінській, студентці ІІ курсу, 
Тетяні шелельо, студентці ІІІ курсу 
напряму підготовки Сценічне мистец-
тво (акторське мистецтво драматичного 
театру і кіно);

Стипендію заслуженої артистки 
України Олександри Лютої, артис-
тки національного академічного 
українського драматичного театру 
імени Марії Заньковецької) – Валерії 
Мочарській, студентці ІІІ курсу напря-
му підготовки Театральне мистецтво 
(акторське мистецтво);

Стипендію заслуженого діяча 
мистецтв України Галини Воловець-

кої, головного режисера Львівського національ-
ного академічного театру опери та балету імени 
Соломії крушельницької, доцента кафедри те-
атрознавства та акторської майстерности – Юлії 
Оліяр, студентці ІІ курсу напряму підготовки Сценіч-
не мистецтво (акторське мистецтво драматичного 
театру і кіно);

Стипендію Остапа Дзядека (актора київсько-
го театру “Золоті ворота” – Дмитрові хвостенку, 
студентові ІV курсу напряму підготовки Театральне 
мистецтво (акторське мистецтво);

Стипендію заслуженого артиста України на-
зарія Московця, актора національного академіч-
ного українського драматичного театру імени 
Марії Заньковецької – Павлові Туру, студентові 
ІV курсу напряму підготовки Театральне мистецтво 
(акторське мистецтво).

На урочистостях був присутній представник Бла-
годійного фонду імени Марії Заньковецької п. Олег 
Усик. Він також щиро привітав усіх із Днем театру 
і вручив: 

Стипендію Благодійного фонду імени Марії 
Заньковецької – Беатріс Лань, студентці ІІІ курсу 
напряму підготовки Театральне мистецтво (театро-
знавство), ісабель Меркуловій, студентці V курсу 
напряму підготовки Сценічне мистецтво (акторське 
мистецтво драматичного театру і кіно).

Цьогоріч уперше були вручені стипендії заслу-
женої артистки України Ірми Вітовської та Віталія 
Ванца анастасії картавій, надії Лисак, студенткам 
ІІ курсу напряму підготовки Сценічне мистецтво (ак-
торське мистецтво драматичного театру і кіно), анас-
тасії Магус, студентці ІІІ курсу напряму підготовки 
Театральне мистецтво (театрознавство)

На святкування завітав і прилучився до привітань 
доктор економічних наук, професор Степан Давиму-
ка; цього року він з власної ініціятиви також засну-

Стипендію імени Григора Лужницького студентці Тетя-
на Губрій (ліворуч) вручають проф. Богдан Козак та Ми-
рослава Циганик, заступник декана факультету культури 
і мистецтв.
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галина лÎїк

вав стипендію і вручив її Вікторії Потяго, студентці 
ІІІ курсу напряму підготовки Театральне мистецтво 
(акторське мистецтво).

… Яблуня – символ мудрості – вказує шлях до пос-
тійного розвитку. За своїм характером уособлює тих, 
хто дарує багато і готовий поділитись останнім, нав-
замін не вимагаючи нічого, а якщо просить, то дуже 
мало. Плід яблуні – яблуко – символ пізнання, муд-
рости, розвитку, володіє творчою силою, плодючістю. 
На факультеті є традиція: дарують яблуко (мистець-
кий витвір) тим, хто прилучився до творчости, чия 
праця дала гарні плоди. Цьогоріч цей плід отримали 
Богдан козак (як упорядник книжок “Козачковсь-
кий Д. Нотатки на сторінках ролей, п’єс і клаптиках 
паперу: Підручна книга для акторів та режисерів” , 
“Станіславський К. Робота над роллю (“Ревізор”). 
Реальне відчуття п’єси та ролі (1936–1937)” та автор 
вступних статей до них), ніна Бічуя (як літературний 
редактор двох вищевказаних книжок, а також збір-
ника “Українська сцена у полікультурному просторі 
Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). 
Хрестоматія. За матеріалами австрійської німецько-
мовної преси / упорядкування та науковий коментар 
Романа Лаврентія ; переклад з німецької Володимира 
Кам’янця”), Роман Лаврентій (як упорядник та автор 
наукового коментаря збірника “Українська сцена у 
полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга 
пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами 
австрійської німецькомовної преси”), євдокія Ста-
родинова (як автор перекладу з російської мови під-
ручної книги К. С. Станіславського), інна шкльода 

(за дизайн і верстку усіх видань кафедри, й зокрема 
журналу “Просценіум”), Галина Біловус (як автор 
бібліографічного покажчика театрознавчого журналу 
“Просценіум”).

Студенти-актори другого, третього і четверто-
го курсів подарували присутнім сповнене музики , 
жартів, яскравого і влучного гумору дійство проде-
монструвавши свій професійний хист, і переконали, 
що вони – уже нині добрі актори. 

Проф. Богдан Козак вручає Інні Бевзі стипендію імени заслу-
женої артистки України Віри Левицької (засновник – Юрій 
Левицький, США).

Вітання з Днем театру 
від студентів IV курсу 
акторського відділення 
(мистецький керівник – 
Роман Валько).
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деÐевÎ дÐужби Ñлавне ПлÎдаÌи 
(Про співпрацю кафедри театрознавства та акторської майстерности 
ЛНУ ім. Івана Франка з Австрійським центром у Львові)

Богдан кОЗак, Роман ЛаВРЕнТій

Кафедру театрознавства та акторської майстерности, засновану 
Іваном Вакарчуком, ректором Львівського національного універ-
ситету імени Івана Франка, зв’язує плідна співпраця і дружба з 
Представництвом Австрійської служби обмінів у Львові від 1999 р. 
Отже, майже 20 років ми співпрацюємо і тому кафедра має право 
привітати Представництво з його 20-літньою діяльністю у місті 
Лева – серці Галичини.

Нашу дружбу насамперед завдячуємо директору Львівського 
осередку Австрійської служби обмінів пану Андреасу Венінґеру. 
Для відкриття першої мистецької кафедри у класичному універ-
ситеті Представництво надало завідувачеві кафедри професору 
Богданові Козаку стипендію для перейняття досвіду викладання те-
атрального мистецтва у Віденському університеті та в Театральній 
школі імени Макса Райнгардта, а також ціла низка наших студентів 
та викладачів отримувала навчальні стипендії. Зокрема, студент 
театрознавчого відділення Роман Лаврентій двічі стажувався в 
Інституті театро-, кіно- та медіазнавства Віденського університету 
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під керівництвом професора Вольфґанґа Ґрайзенеґґе-
ра (березень 2002; листопад 2003). Зрештою, вже як 
викладач кафедри Р. Лаврентій отримав спеціяль-
ну стипендію від OeAD для дослідницької праці у 
Театральному музеї та Австрійській національній 
бібліотеці (листопад 2015 – лютий 2016), підсумком 
якої стала поява 2017 р. хрестоматії за матеріялами 
австрійської німецькомовної преси – “Українська сце-
на у полікультурному просторі Австро-Угорщини 
(друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)”.

Також упродовж усіх років свого 20-ліття Пред-
ставництво підтримувало наші міжнародні наукові 
конференції як викладачів, так і студентів. Назвімо 
хоча б одну з перших – “Австрійський професій-
ний театр у Львові. 1776–1872” (Львів, 30 березня 
2001 р., організована в рамках програми Академії 
“225 років професійного театру у Львові”), в роботі 
якої взяли участь вчені-театрознавці світового рів-
ня, серед яких – керівник Інституту театро-, кіно- та 
медіазнавства Віденського університету професор 
В. Ґрайзенеґґер та д-р Єжи Ґот. Найсвіжішим, спільно 
реалізованим міжнародним заходом, стала Наукова 
конференція “Єврейська культура в Україні (дру-
га пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): музейні колекції 
та театральне мистецтво”  (Львів, 19–20 квітня 
2018 р.), на якій виступила, зокрема, театрознавиця з 
Австрії – д-р Доріс А. Карнер. А з наймасштабніших 
студентських конференцій варто згадати минулоріч-
ну – Першу міжнародну науково-практичну студент-

деÐевÎ дÐужби Ñлавне ПлÎдаÌи 

Зустріч Вольфґанґа Ґрайзенеґґера (ліворуч) та Єжи Ґота (у центрі) 
із мистецтвознавцями. Музей Соломії Крушельницької. Львів, 2001 р.

ську театрознавчу конференцію “Сучасний театр у 
просторі суспільства: діягностика, прогностика, 
терапія” (Львів, 3–5 квітня 2017 р.), яка згуртува-
ла молодих театрознавців України, Польщі, Чехії та 
Австрії.

Важливим внеском у розвиток театральної науки 
в Україні стало фінансування Представництвом низ-

Професор Вольфґанґ Ґрайзенеґґер (праворуч) і старший викла-
дач кафедри театрознавства та акторської майстерности 
Роман Лаврентій. Міжнародна театральна конференція “250 
років публічного театру в Польщі”. Австрія, Відень, 26 лис-
топада 2015 р.
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ки перекладів австрійських наукових видань україн-
ською мовою. Зокрема, це вагомий підручник Крісто-
фера Бальме “Вступ до театрознавства” (2008), 
історія єврейського театру у Східній Галичині та на 
Буковині “Сміх крізь сльози” Доріс А. Карнер (2008, 
2018), а серед найновіших – збірник статей Макса 
Райнгардта “Я лише театроман” (2015). Крім того, 
Представництво підтримало і видання вже згаданої 
хрестоматії “Українська сцена у полікультурному 
просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. 
ХХ ст.)” (2017).

Наше дерево дружби рясно родить, а зібрані пло-
ди взаємно збагачують австрійську та українську те-
атральні культури. 

З роси і води Вам, дорогі Друзі!

Організатори та учасники наукової конференції  “Єврейська 
культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша пол. ХХ ст.): му-
зейні колекції та театральне мистецтво”. Львів, Італійський 
дворик Львівського історичного музею. 20 квітня 2018 р.

Директор представництва Австрійської служби обмінів у 
Львові Андреас Венінґер вітає учасників наукової конферен-
ції  “Єврейська культура в Україні (друга пол. ХІХ – перша 
пол. ХХ ст.): музейні колекції та театральне мистецтво”. 
Львів, Конференц-зал Львівського історичного музею. 
20 квітня 2018 р.
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Ще в перші роки буття “Просценіуму” редакція 
ретельно, пильно і навіть прискіпливо шукала й за-
прошувала до співпраці Авторів – саме так, саме з 
великої літери, бо й на початку (і тепер) вбачала в 
кожному з них своїх колег, однодумців, друзів і спів-
розмовників, не раз і навчителів, чиє слово лягає у 
фундамент майже двадцятилітньої вже історії жур-
налу.

Десь у не надто тривалому часовому проміжку, 
між 2002 та 2004 роками, на сторінках “Просценіуму” 
у рубриці “Світ” з’являлися публікації, де йшлося 
про події в театральному житті поза межами країни. 
Були це матеріяли, що надходили безпосередньо від 
кореспондентів журналу – театрознавців, акторів, 
літераторів – переклади з газет, короткі власні вра-
ження чи інтерв’ю (звичайно, такі кореспонденти 
володіли чужоземними мовами) – і серед них була 
професійна перекладачка, знавець німецької, нор-
везької, шведської, данської мов – львів’янка Наталя 
Іваничук; на ту пору вона працювала аташе з питань 
преси і культури посольства України у Фінляндії. 
Здобувши освіту у Львівському університеті імени 
Івана Франка (закінчила факультет іноземних мов, 
спеціяльність – германістика), мала досвід педаго-
гічної роботи  як викладач іноземних мов, і досвід 
перекладацький.

На прохання журналу  вона надсилала у власних 
перекладах (як писав “Просценіум” – спеціяльно 
для журналу, за сприяння Центру країн  Північної 
Европи – до речі, він був створений в ЛНУ ім. Івана 
Франка з ініціятиви та зусиллями Наталі Іваничук) 
інформації та навіть аналітичні тексти, де йшлося 
про театральне життя скандинавських країн. У пере-
кладі Н. Іваничук на сторінках журналу з’явилася тоді 
вперше в Україні п’єса А. Стріндберга “Танго смерти”  
(Просценіум // 2009. – № 1/2 (23/24). – С. 149–190.)

П’ятого вересня  2018 р. у залі Музею етнографії 
та художнього промислу (м. Львів) велику громаду 
львів’ян зібрала надзвичайно цікава подія: просвітяни 
запросили на творчу зустріч  Наталю Іваничук. Голо-
вним приводом для зустрічі стало бажання просвітян 
привітати Наталю Іваничук – доньку Романа Івани-
чука, видатного письменника, голови відновленої у 
Львові “Просвіти” – з високою нагородою: 4 червня 
цього року їй вручили Королівський Норвезький ор-

ден за заслуги із присвоєнням звання Лицаря першого 
класу. Такий орден вручають норвезьким та інозем-
ним високопосадовцям, громадським, культурним 
діячам за особливі заслуги перед Норвегією. Серед 
українців першою стала наша краянка Наталя Іва-
ничук.

Зі сторінок її перекладів до українського чита-
ча звертаються нині класики та сучасні европейські 
письменники – К. Гамсун. Б. Бйорнсон, Л. Захер-Ма-
зох, Г. Майрінк, З. Топеліус, А. Єнсен, Л. Ульман, 
Ю. Гордер, Т. Егеллан… 

Перекладацьку діяльність Н. Іваничук (у її дороб-
ку – понад 80 томів перекладів з різних европейських 
мов) поєднує з громадською та педагогічною діяль-
ністю. В українських видавництвах та в журнальній 
періодиці з’являються нині також і переклади, що їх 
здійснили її учні: Ірина Сабор, Софія Волковська, 
Наталя Іліщук, Ольга Біла, Вікторія Рудич. 

Світ українського читача незмірно розширився 
завдяки нелегкій, а такій результативній творчій пра-
ці нашої краянки; не помилимось, якщо скажемо: 
заслуга її не лише перед Норвегією, але й так само 
перед Україною.

Щиро вітаємо Наталю Іваничук – Лицаря літе-
ратури!

кÎÐÎл²вÑький хÐеÑÒ – 
ПеÐекладачев²  наÒал² ²ваничук

ніна БіЧУЯ

Наталя Іваничук та модератор зустрічі письменник і вида-
вець Василь Габор. Львів, 2018
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Ні художники, ані композитори і навіть не пись-
менники, не кажучи вже про представників інших 
видів мистецтва, не зробили стільки для підтримки 
національного духу і для збереження її самототож-
ности, як театр та актори.Так вважав і так твердив 
Іван Франко; так, напевно, хотіла доля, щоб усупереч 
заборонам української мови і вилучення її з ужитку 
різними емськими та валуївськими законами, театр 
знайшов шпаринку, щоб жити, актор – щоб говорити 
тою “мужицькою”, “некрасивою” мовою, творячи 
п’єси з народного життя, якими не може похвалитись 
жодна інша драматургія світу. Розбитими, грузькими 
дорогами в будь-яку пору року театр їхав у села, до 
малих містечок – і знаходив там можливість висту-
пити, і доносив людям вістку, що ця мова живе, що 
народ, який говорить нею, страждає і терпить, а його 
страждання не менші, ніж прийнятих за стандарт 
героїв драм Шекспіра. Навіть більше, саме україн-
ський актор і український театр живили нескорений 
дух народу і розбуджували його віру у визволення 
з того становища, в який він був увігнаний загарб-
никами. Це прекрасно розуміли не тільки в часи, 
коли видавались валуївські та емські заборони, але 
й тоді, коли ідеологи комунізму, примушуючи театр 
працювати на себе, прибирали непокірних з дороги. 
Недаремно у фіналі недавнішньої прем’єри вистави 
“Марія Заньковецька” у Львівському театрі її імени 
звучать слова (вслухайтеся уважно!): “Если бы мы, в 
свое время, повесили Кропивницкого, Заньковецкую, 
Садовского, Саксаганского, ни о каком национализме 
не было бы и речи…”.

Для українського артиста того часу ніколи не було 
вигідної і доброї сцени, тим більше, стаціонарної. 
Єдиний “Народний Дім” з достатньою театральною 
залою, збудований на кошти українського народу 
для театру “Руської бесіди” невдовзі опинився в 
руках москвофілів. Для українського театру зали-

Роман ГОРак

над книжкÎЮ бÎÐиÑа Ì²ÐуÑа

книгаÐнß

[Мірус. Б. Мої 70 заньківчанських літ. – Львів: 
Простір-М, 2017. – 160 с.]
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шились клуні, стодоли, корчми, заїзди і всілякі інші 
забудови,які не призначались для театру. Іван Фран-
ко стверджував, що коли б артистові якогось іншого 
театру, тільки не українського, розповісти, в яких 
умовах він живе, то він би сприйняв ту розповідь 
як якусь страшну байку, а в статті “Руський театр”, 
вперше опублікованій польською мовою в газеті 
“Kurjer Lwowski” 17–30 грудня 1893 року, сказав ще 
простіше – “він назвав би нас варварами, які хочуть 
повернути мистецтво до часів середньовічних інтер-
медій і балаганів”… 

Однак дивовижну силу мала сцена. Задля неї 
учні покидали гімназії, університети, втікали з дому: 
від них відрікались батьки,  бо їхні діти пішли “в 
комедіянти”. Вони замінювали достаток і відносно 
забезпечене життя на нужду, вічний брак гроша, хво-
роби, холод, голод…

Степан Чарнецький, чи не найкращий знавець 
тогочасного життя українського артиста, у своєму 
“Нарисі з історії українського театру в Галичині” пи-
сав: “…акторська доля – має свою трагічну рису.  Має 
її акторське життя, має її й акторська позамогильна 
слава. Ні один мистець не вмирає так цілковито, як 
сходить у могилу актор. Поет, маляр, різьбяр, ком-
позитор не вмирають ніколи. Їх геній вічно живе  в 
їх безсмертних творах. Актор умирає зовсім. Зали-
шається по ньому спомин, що згодом линяє, блідне, 
затирається й розвівається. Одне слово –завіса спадає, 
і актора нема”…

Скільки тих, що зазнали такої долі! Залишаються 
по них тільки спогади. Часто вони гіркі. Й болючі… 
І все ж вони потрібні.

 Усе це приходить на думку, коли читаєш книж-
ку спогадів Бориса Міруса зі скромною назвою“Мої 
70 заньківчанських літ”, оприлюднену у видавництві 
“Простір-М” коштом самого автора як подарунок до  
100-річчя уславленого колективу, про першу зустріч з 
яким автор каже: “…мені перехопило подих від захва-
ту, я був вражений у самісіньке серце! Як з’ясувалось 
невдовзі – на все життя”.

….Усього 158 сторінок тексту форматом А–4,чи, 
кажучи мовою видавців, 12,1 умовних друкарських 
аркушів, близько 50 світлин – тут складна історія 
життя людини, історія театру, якому актор віддав 
сімдесят років свого життя, врешті, непроста історія 
нашої країни.

Книжка вигідно відрізняється від багатьох видань 
спогадів артистів, видань, яких у нашій літературі 
значно менше, аніж у літературі сусідів. Написані 
переважно корифеями українського театру в радянсь-
кий час, коли кожен рядок підлягав цензурі, коли не 
можна було залишитися самим собою, коли слово 
мало служити зброєю комуністичної ідеології ті кни-
ги наче німували. Автор цієї книжки розкутий. Йому 

не потрібно кривити душею і намагатися сподобатись 
читачеві. Він розповідає так, як сам того хоче, і про 
те, що сам вважає за потрібне розповісти.

Борис Мірус родом з тих країв, де десятиліття-
ми не стихала боротьба з окупантами, де відбувся 
відомий Чортківський наступ, знаний в історії як 
Чортківська офензива: влітку 1919 року знекровлена 
Українська Галицька Армія, зібравши останні сили, 
зуміла показати світові свою волю до свободи і своєї 
державности. Традиції визвольної боротьби були тією 
реальністю, в якій жив артист.

Ті краї дали українській культурі цілу низку ви-
датних театральних особистостей. У центрі Чорткова 
стоїть пам’ятник одній з найвидатніших артисток ук-
раїнської сцени – Катерині Рубчаковій. Звідти і Євген-
Ярослав Курилло, який працював у відомому театрі 
Володимира Блавацького; до речі, з Оришківець, що 
біля Чорткова, і Ростислав Пилипчук, талановитий 
історик та дослідник українського театру.

Чортків відтоді, як радянська артилерія зрівняла 
з землею Тернопіль, і на площі, де зараз стоїть тепе-
рішній Театр ім. Т. Шевченка, можна було засівати 
просо, став на деякий час культурною столицею об-
ласти. Там згаданий театр після Другої світової війни 
розпочинав свою діяльність.

Борис був наймолодшим у сім’ї. Ім’я, таке рідкіс-
не для сільських дітей, дав йому двоюрідний брат Во-
лодимир Дідич, який 1938 року висвятився у свяще-
ничий стан і, як велить традиція, свою першу Службу 
Божу відправив у рідному селі. Потім о. Володимир 
став працювати у моєму рідному місті – Городку, де 
хрестив, одружував та ховав моїх родичів. Його за-
арештували 1949 року, і про його долю, пишучи про 
Городоцьку церкву Благовіщення, я нічого, власне, не 
знав. Аж поки не прочитав спогади Бориса Міруса.

Арешти, розстріли, виселення в Сибір – усе це 
торкнулося в повоєнні літа й сім’ї Бориса Міруса. 
Його брата Богдана 1940 року забрали в армію; він, 
повідомивши про це сім’ю, пропав безвісти. Тільки 
вже опісля дізналась родина, що Богдан був заареш-
тований, дістав 10 років виправних робіт і 1943 року 
помер в Тайшетлазі Іркутської области. 

Своє дитинство, попри все, автор спогадів назвав 
раєм серед пекла. Дитинство, хай би яке воно було, 
має неповторний чар.

У школі відмінником Борис не був, але був пер-
шим на всілякі вигадки та збитки, брав участь у шкіль-
них виставах. На вміщеній у книжці світлині зі свята 
Святого Миколая дівчатка – в одязі ангеликів (вони на 
передньому плані молитовно склали руки). Це діти з 
інтелігентних сімей. Борис серед “пролетаріяту” – у 
ролі – пастушка: вишивана сорочина. Таки щодо збит-
ків рівних йому не було, найголовніше – мав хист 
намовити на них товаришів. Навіть не гадав, що стане 
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колись артистом. Хотів бути каменярем. Бо краще 
на дорозі товкти каміння, ніж учитись у школі. Або 
ще працювати сажотрусом і мати обличчя, чорне від 
сажі. Але найбільше волів бути кравцем, бо шив би 
тоді нове вбрання…

Якось підмовив своїх друзів йти у Румунію тією 
дорогою, якою від німців тікали польські пани. Прав-
да, потрапити в румунський регат їм не вдалося, бо 
їх наздогнав батько котрогось із утікачів і привів до-
дому.

Неймовірно швидко дорослішав. Вікна школи 
виходили на подвір’я славнозвісної чортківської тюр-
ми. За польських часів там вміщалось 275 людей. 
Радянська влада зуміла збільшити число арештантів 
до 1500. Аби не було видно, що діється на подвір’ї 
тюрми, шкільні вікна забілили вапном; діти вишкря-
бували дірки і дивились – запам’ятовували. Впізнава-
ли учнів старших класів своєї школи. Малий Мірус 
не міг відірвати від них очей – тільки вчора з ними 
бавився. Ходив на уроки, співав. А завтра їх не буде. 
Радянська влада знищувала всіх, в кому вбачала по-
тенційного свого ворога. Навіть дітей. У чортківській 
тюрмі знищили перед відступом більшовиків понад 
півтори тисячі в’язнів. Решту погнали етапом і вже 
стратили в Умані. Серед 747 страчених 20-21 липня 
1941 року – і рідня Бориса Міруса: Іванові Мірусу 
було 26, а Євстахію –19 років. Що міг очікувати моло-
дий хлопець від “визволителів”, коли вони знищували 
все навколо?

Нічого доброго не обіцяла й німецька окупація. 
Ходив тоді до Чортківської гімназії. Тоді й познайо-
мився з театром Блавацького. Бачив “Степового гос-
тя”, а також, в постановці трупи І. Когутяка, “Тріумф 
прокурора Дальського” К. Гупала, якого в Києві разом 
з Оленою Телігою розстріляли німці.

Повторний прихід “визволителів” знову приніс 
тільки страх і смерть. Він бачив , як розправлялись з 
тими, хто чинив опір. На все життя запам’ятав, як зну-
щались над тілом вбитого родича Петра Манорика, 
який не хотів здатись ворогові живим і разом з п’ятьма 
товаришами по боротьбі підірвав себе. Привели його 
матір, щоб упізнала сина. Вона знала: коли призна-
ється, то всю її рідню знищать, вивезуть у Сибір, за-
катують у тюрмах. Рятувала їх. Сина прив’язали до 
хвоста коня і волокли селом, а її примусили йти за 
ним і постійно вимагали, щоб призналась. Не призна-
лась. Витримало ту наругу материнське серце. Потім 
від болю збожеволіла. Чи знайдете в найпохмуріших 
трагедіях Шекспіра подібну сцену? 

Він, Борис Мірус. не міг не стати в ряди опору, 
як зробив його двоюрідний брат Петро Хамчук. У 
дворі Мірусів розквартирувався радянський армій-
ський підрозділ, який ремонтував військову техніку. 
Ця техніка завдяки Борисові та його двоюрідному 

братові щезала після ремонту і потрапляла до рук 
повстанців. Над хлопцями нависла небезпека, і вони 
вирішили переховуватись у Львові, скориставшись 
тим, що їх скерували на курси кіномеханіків. Щоб 
не повертатись додому і не потрапити до рук НКВД, 
Борис надумав стати студентом Політехнічного ін-
ституту, однак, побачивши оголошення про набір 
студентів у театральну студію Театру імени Марії 
Заньковецької, який тільки нещодавно повернувся 
до Львова, змінив свої плани.

Так формувалась особистість майбутнього артис-
та-заньківчанина.

Сторінки спогадів про навчання в студії належать 
також до найцікавіших і найбільш цінних у книжці 
вже хоч би з того огляду, що теперішньому поколінню 
глядачів, які приходять у цю обдерту будівлю театру, 
яка всім на сором нагадує про нашу безпорадність і 
непошанівок до самих себе, нічого про такі факти 
театрального літопису не відомо. Б. Мірус згадав усіх 
товаришів по навчанню, всіх викладачів, розповів про 
долю кожного. Були свідомі юнаки і дівчата, які мрія-
ли присвятити себе мистецтву. Були студійці зі Схід-
ної України, зазомбовані радянською ідеологією; були 
й колишні вояки УПА, яких здавали в руки НКВД їхні 
ж товариші по студії. 

Особливо зворушують оповіді про педагогів 
студії. Хто знає сьогодні про них? Хто знає, де сьо-
годні на Янівському цвинтарі могила вчителя куль-
тури слова Якима Андрійовича Бендерського, який, 
здавалось, був завше замкнутим, недоступнитм, але 
вчив студійців культури мови на зразках поезії В. Со-
сюри, зокрема “Любіть Україну” Це ж до нього відра-
зу після таборів прийшов Мірус. Настрій зустрічі 
передано одним реченням: “ Обнімав мене – а руки 
трусились”.

Блискуча характеристика постаті викладача іс-
торії західноевропейської культури Михайла Рудни-
цького, який у молодості вчився в Парижі; профе-
сора Львівського університету імени Івана Франка; 
Олексія Михайловича Нетреби-Писаревського, який 
викладав історію українського театру і був корифеєм 
театру – єдиний з них, він не мав звання і нагород. 
Тільки тепер стало відомо, що його брат був у війську 
Симона Петлюри…Це він написав на газеті, де була 
надрукована його стаття: “Будь завжди таким, як ти 
є. І хай щастить тобі”! Він відійшов 1949 року, скоро 
сімдесят літ мине... Це була перша втрата з чоловічого 
складу театру у Львові.

Вокал викладав краянин Володимир Василевич. 
І хоч сам Борис Мірус не вважав себе “співуном”, 
проте на випускному екзамені заспівав баритоном в 
дуеті з тенором “Повій, вітре, на Вкраїну”, після чого 
Леся Кривицька сказала: “Не хвилюйся, серденько, 
нічого, дуже гарно. Наші корифеї теж не всі співа-
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ли”. Мистецтва гримування навчав Сергій Грінченко, 
чоловік також забутої сьогодні талановитої актриси 
А. Фразенко, котра померла невдовзі по приїзді те-
атру до Львова. 

Про актора Івана Овдієнка в спогадах лише кілька 
рядків: “Мені подобалась у ньому надзвичайна роз-
кутість, свобода. Це я від нього взяв якусь особливу 
впевненість на сцені”. Десяток слів – і повний образ 
цілком забутого артиста.

Жилось студійцям нелегко. Стипендія – 300 руб-
лів. А буханець хліба коштував 100 рублів. Так і хар-
чувались – картопля зранку, на обід та на вечерю. 
Правда, часом, коли траплялись у театрі “бенкети” 
підживлялись “вітамінами”.

…Гуртожиток – на третьому поверсі театру, збу-
дованого графом Скарбком. Сюди приїздили і не раз 
ночували родичі тих, кого голод гнав на Західну Ук-
раїну в пошуках хліба. Тут переховувались також 
бійці УПА.

Керівником курсу був Віктор Івченко. Незабутній 
Віктор Івченко, який зіграв багато у долі і становленні 
артиста Бориса Міруса. Він познайомив молодого 
студійця з журналістом Павлом Малим, фронтови-
ком, який тоді працював на львівському радіо. Той, 
побачивши, в якому нужденному одязі ходить Борис 
Мірус, наполіг: “йди до заступника голови обласної 
ради Семена Стефаника, сина Василя Стефаника”. 
Після того візиту гардероб Бориса змінився: новий 
костюм, сорочка і мешти ленінградської фірми “Ско-
роход”. Ходив у тому аж до закінчення студії. І – до 
арешту. Про Івченка опісля скаже Борис Мірус, що 
“він був українським комуністом і сам про себе так 
казав”, а потім зізнався одного разу Юрію Волкову, 
артистові Московського театру ім. М. Єрмолової, з 
яким Борис Мірус сидів у таборах: “Юро, як мені 
соромно, коли згадаю, що оцьому (вказав на мене) 
хлопцеві я вселяв колись любов до Сталіна, а він слу-
хав уважно і думав цілковито протилежне”.

Дебютував Борис Мірус у ролі… собаки у виставі 
О. Корнійчука “Місія містера Перкінса в країну біль-
шовиків”; за гавкання платили один рубль. Від гавкан-
ня у п’єсі О. Корнійчука, ідеологічно нафаршировані 
п’єси якого не зникали зі сцен тодішніх українських 
театрів, Борис Мірус перейшов до світової класи-
ки. На першому курсі йому доручили роль короля 
Ліра, правда, не в п’єсі В. Шекспіра, а в новорічному 
концерті , де він мав виголосити текст , написаний 
Костем Губенком, братом Остапа Вишні. Справа в 
тому, що п’єсу “Король Лір”, але таки вже В. Шекс-
піра, готували до постави давно, ще коли театр був 
в евакуації у Тобольську; про п’єсу багато говори-
ли, і ось дотягнули аж до Львова. Вийшов студієць 
Мірус, загримований під бідолашного Ліра, і…забув 
текст. Від сорому аж згоряв, а публіка вважала, що 

так мало бути, і йому голосно плескали… Справжню 
роль дістав 1947 року, коли його вчитель В. Івченко 
ставив п’єсу К.Симонова “Російське питання”. Грав 
тоді з самим Романицьким, який був Смітом, а він 
негром, його шофером без слів. Міруса загримували 
під негра, одягли перуку і казали, що виглядав він 
непогано в тій ролі. Правда, з цього часу в театрі 
дістав прізвисько (теперішнє покоління каже - “кли-
куху”) Отелло. Як студієць, мав ще певні у театрі 
навантаження. Зокрема, треба було вчасно... витягати 
з авансцени за ноги уславленого артиста старшого 
покоління Івана Рубчака (у виставі “Маруся Богус-
лавка” він грав роль старого козака, якого вбивають). 
Артист падав майже на край сцени, і коли опускалась 
завіса, то аби він не “воскресав”, було домовлено: 
його повинні вчасно затягнути всередину. А ще Мірус 
у тій же “Марусі Богуславці” викрадав …саму Лесю 
Кривицьку, оскільки грав роль турка. Йому дуже за-
здрили, коли через усю сцену ніс її (здоровий парубок 
був, не дарма його заслали на шахту у Воркуті добу-
вати вугілля!). Таким був репертуар Бориса Міруса 
на початках артистичної кар’єри.

Любив Бориса Міруса великий корифей, який 
зберіг театр і на очах якого у 30-тих роках заарешту-
вали тридцять артистів, і саме про нього в книжці 
спогади повні любові й поваги. Та й було за що ша-
нувати! Така могуть таланту на сцені зустрічається 
дуже рідко. Читач чи не вперше дізнається про Бориса 
Романицького таке, напевно, не дізнається вже зі спо-
гадів його сучасників; котрі зображали у “парадній” 
формі. Борис Мірус говорить про Б. Романицького, як 
про звичайну і водночас велику людину. Бешкетник 
Мірус дозволяв собі навіть прикрощі робити Б. Ро-
маницькому. Мав Б. Романицький легкового автомо-
біля (бо “положено”), куди вміщалося четверо людей 
(щось на зразок старого “горбатого” “запорожця”), 
який стояв завжди перед службовим входом до театру. 
У надвечір’я празника святого Андрія, коли парубки 
на селі дівчатам чинять різні збитки і ніхто не вважає 
того гріхом, вирішив Борис Мірус вшанувати народні 
традиції і у Львові, де нема ні воріт, ні хвірток, які 
можна б затягнути на верх хати. Був зате легковий 
автомобіль Б. Романицького. Підмовив молодших 
своїх товаришів (а підмовляти він був мастак ще з ди-
тинства, коли вирушав у королівський регат Румунію) 
і з допомогою підпилих перехожих акуратненько пе-
ревернули машину догори дном. Звичайно, Романи-
цькому про це донесли, бо як же не показати свою 
відданість керівникові! Викликав, покартав. Борис 
Мірус виправдовувався: в Галичині є такий звичай 
на Андрія робити збитки, бо як хто не зробить, то 
саме тоді буде мати гріх. А він не хотів мати на совісті 
ще одного гріха. (Боже-Боже, де тепер поділись такі 
жартуни, щоби поперевертали машини біля театру, 
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бо вже пройти до нього неможливо!). “Ти на другий 
раз не радь такого товаришам, будь ласка. Може, воно 
колись і було модно, але тепер не треба так”. От і 
все…А як дбав Б. Романицький за артистів! От хоч 
би розповідь про Михайла Геращенка…

Борис Мірус мусив засвоювати подвійні стан-
дарти життя радянської людини, без котрих було 
неможливо вижити. Це означало: менше говорити, 
менше довірятись комусь, уникати відвертих розмов 
з друзями, кричати “ура” партії та уряду та “батькові” 
Сталіну. І тепер про заньківчан… “Заньківчани ж, – як 
не крути, були теж частиною цієї радянської машини. 
Коли вони приїхали до Львова з евакуації – бідні, 
втомлені , насторожені до нового місця , то, мабуть, 
не надто впевнено почувались спершу. Львів був на-
півпорожній, значна частина львів’ян , пам’ятаючи 
радянську владу 1939–1941 років, вимушена була 
залишити місто, покинувши порожні домівки”. Ак-
тори приїхали з дерев’яними фронтовими чемода-
нами (казали на них чемондани), вбого вдягнуті, 
але відразу дістали прекрасні квартири з високими 
стелями та широкими вікнами. Всі тулились ближче 
до театру, а корифеї дістали помешкання на вулиці 
Волкова (тепер Б. Романицького), неподалік НКВД. 
І все одно боялись бандерівців. От хоч би згадаймо 
розповідь про подружню пару Волкових, які воліли на 
кріслах ночувати в театрі, а не йти вночі через місто. 
Або ще зі спогадів: “Наші корифеї були мовчазними, 
тримались якось осібно, сиділи по своїх гримерках 
або в кулісах, чекаючи на вихід – і не теревенили, 
як молодші. Що за цим мовчанням стояло? Спільне 
минуле, коли їм разом вдалося провести театр через 
всі випробовування. Мабуть, якісь свої порахунки 
між собою, а ще – вихована радянською владою звич-
ка мовчати, аби не бовкнути зайвого […]. Чекаючи 
на вихід, В. Яременко міг, сидячи перед дзеркалом і 
дивлячись унікуди, повторяти одну й ту саму фразу: 
“Проп’ють театр…” Вони вміли довго мовчати… Всі 
вони були зламані комуністичним режимом, багато 
було переконаних комуністами, які збирались побу-
дувати комунізм в одній окремо взятій країні. Всі, за 
винятком декількох, спілкувались між собою росій-
ською мовою, від чого їх орфоепіка була жахлива: 
оце безконечне щьокання та чєкання, якого багато 
артистів не можуть позбутися досі.. Кажучи мовою 
Лесі Кривицької: нічого, серденько, і корифеї також 
у побуті розмовляли російською, а на сцені україн-
ською (Це про часи Марії Заньковецької).

Десь у половині книжки починають з’влятися 
портрети артистів та людей, з якими Борисові 
Мірусу траплялося зустрічатись. Після Бориса 
Романицького – легенда українського театру Леся 
Кривицька. Так вона писалась по чоловікові, а 
справжнє її прізвище Єлисєєва. В передвоєнні роки 

ніхто з артистів не мав більшої популярности, ніж 
вона. Достатньо було тодішньому журналові “Нова 
Хата” розповісти, що Леся Кривицька тепер носить 
жовту блузку з чорними горохами, як через декілька 
днів вже багато жінок парадувалось по місті в такій 
самій блузці. …Я вперше її побачив в п’єсі Галана 
“Човен хитається”. Вона там грала роль пані мецена-
сової Помикичевої. Вона ще не виходила на сцену, а 
зал наповнявся парфумами фірми “Коті”, потім вона 
йшла зі сцени і забирала той запах з собою. Мій тесть, 
Андрій Маркович Пиріжок, кравець за фахом (коли 
шив сукню опасистим жінкам, то завжди запитував: 
“де будемо робити талію?”), в часи німецької окупа-
ції працював у Великому театрі у Львові в технічній 
службі, і коли мова заходила за театр, він завжди зга-
дував Лесю Кривицьку, яку добре знав, і говорив, що 
вона була єдиною серед артисток, яка ніколи не встря-
вала в різні конфлікти, і її завжди обминали плітки. 
Напевно через те, що була у Львові в час німецької 
окупації і грала в театрі, не дістала звання народної 
артистки СРСР, яким були нагороджені інші.

Одна з її товаришок мешкала на вулиці Коцю-
бинського, під Цитаделлю. Дочка тієї товариш-
ки водила свою маму і Лесю Кривицьку гуляти в 
Стрийський парк. Я часто бачив, як вони втрьох 
після прогулянки дибали наверх до помешкання під 
Цитаделлю. Я мешкав на вулиці Ломоносова. Часто 
бувало, що потім відпроваджував Лесю Кривицьку 
додому на проспект Шевченка…Вона завжди щось 
згадувала, без жодних нарікань. Дорогою розпові-
дала, що нового бачила у Стрийському парку: про 
горобців, які завжди злітались до неї . коли сідала на 
лавку відпочити, про дивовижне сьогоднішнє небо. 
“Ах, як би ви знали, що на це все сказав би Микола 
Садовський”, – часто казала мені за будь-якої оказії, 
котра потребувала авторитетного запевнення. Була 
якоюсь дивовижно одинокою, і кожна деталь, на якій 
зупиняла свою увагу під час прогулянки, викликала 
у неї спогади. Я тішився, коли вона в телевізійній 
постановці “Сестри Річинські” зіграла роль Оле-
ни Річинської, матері п’ятьох дочок. Здавалось, що 
краще від неї зіграти цю роль не зможе ніхто, але в 
постановці О. Ріпка ця роль була доручена Н. До-
ценко. Коли я запитував в неї, як це могло статись, 
то тільки розводила руками. Стверджує Борис Мірус, 
що не мала вона зіркової хвороби, а своєю інтеліген-
тністю відрізнялася від інших. І це справді було так. 
Тоді як В. Любарт і В. Коломійцева принципово не 
вживали української мови (і про яке щире служіння 
українському театрові могла йти мова!), вона, Леся 
Кривицька, попри все говорила українською. “Й 
тому, – скаже Б. Мірус, – була мені дуже близькою”. 
Тільки й згадки про неї, що епізодична роль в кіно-
фільмі “Срібний тренер” В. Івченка.
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Мене завжди болить серце, коли дивлюсь на по-
хилений дешевенький пам’ятник Лесі Кривицькій (в 
довоєнній пресі її прізвище подавали як Крівіцька), 
зроблений з мармурової крихти. Зрідка коли бачу 
тут букетик квітів, зрідка хто запалить тут лампадку 
пам’яти. Та хіба тільки на її могилі? А могила Ан-
тоніни Осиповичевої (читайте про неї, принаймні, у 
“Нарисі…” Ст. Чарнецького)? Могилу довго шука-
ли на Личакові, та врешті знайшли під бур’янами. 
Забутою залишалась й могила Софії Федорцевої, 
галичанки, що поїхала на Східну Україну, а відтак 
повернулась у Львів, і котрій Борис Мірус присвя-
тив у своїх спогадах декілька сторінок. Коли 1982 
року Борис Мірус нарешті дістав звання заслуженого 
артиста УРСР, вона привітала його і назвала Майс-
тром сцени. Їй сподобався Майстер у ролі… Гітлера у 
виставі за п’єсою І. Рачади “Коли мертві оживають”. 
Крім Гітлера, Борис Мірус, за принципом “всіх катів 
до одної ями”, мав грати В. Леніна – вождя світового 
пролетаріата”. На жаль, не довелось. Зіграли інші. Бо 
де ж то видано, щоб артист, який грав Гітлера, міг би 
грати ще й Леніна! Ніби то одне й те ж!

Закінчив студію Б. Мірус 1948 року. Його і ще 
дев’ятьох його товаришів зарахували до основного 
складу театру. Вільним слухачем на курсі був М. Га-
рух. Пізніше, коли Б. Мірус арештували, Гарух на 
слідстві свідчив, що саме Міруса, який перед тим 
божився (треба ж так вміти!), нібито крім марксист-
сько-ленінської літератури більш нічого не читав, 
давав йому, Гаруху, читати заборонену літературу. 
Вчився з ним також Стефан Стецько, який покинув 
студію і, переїхавши до Києва, вступив у театраль-
ний інститут. Він, імовірно, із заздрости написав на 
Міруса донос, мовляв, приїхав Борис Мірус до Києва 
створювати молодіжну націоналістичну організа-
цію. Аби виглядало достовірніше, то С. Стецько й на 
рідного батька наговорив, ніби він ворог радянської 
влади і тримає під стріхою автомат чи карабін. Цій 
історії передує у спогадах романтична розповідь про 
Стефанію Мельник. 

У виставі “Одруження Бєлугіна” за п’єсою Олек-
сандра Островського та Миколи Соловйова-Ост-
ровського на головну роль Б. Мірус був призначений 
із самим Олександром Гаєм, який приїхав з Москви; 
він погано володів українською мовою і, як пише 
Б. Мірус, “з-поміж заньківчан вирізнявся особливим 
негативізмом, критичним налаштуванням до всього, 
що бачив у театрі.На його столику в гримерній не-
змінно лежали московські газети “Правда” та “Из-
вестия”, і розмови про акторів, режисерів і вистави 
московських театрів не припинялись”. Чого приїхав 
після Москви до Львова, на ту глуху провінцію, було 
незрозуміло. Офіційною версією, чому Олександр 
Гай, зігравши заголовну роль в “Одруженні...”  лише 

двічі, був позбавлений участи у виставі, була та, що 
він втратив голос. Хоча були й інші розмови в теат-
ральних колах: з роллю він не дав собі ради. А от 
Борис Мірус зіграв блискуче. У цій виставі побачив 
його Іван Чабаненко, ректор Київського театраль-
ного інституту, й запропонував приїхати навчатися 
до Києва. Мірус узяв відпустку і приїхав. А через 
тиждень його на вулиці заарештували... Зрештою, не 
тільки його. Репресованими зістали товариші по кур-
су Кремза, Кобат, Бойчук. Їх “викреслили зі списків 
працівників театру”… Дістав десять років.

Про свій арешт Борис Мірус розповідає мало. 
Як йому було “добре”, у книзі тільки декілька свід-
чень. От у трупі був Осип Гладкий, який блискуче 
володів мистецтвом гримування і мав феноменальну 
здатність до мов. За час гастролей театру в Ризі чи у 
Вільнюсі встигав вивчити тамтешні мови настільки, 
що міг спілкуватися ними. Проте, він втратив голос, 
його перевели в бутафорський цех. Помер у в’язниці 
від побоїв. “Було йому, – пише автор спогадів, – ма-
буть, ще важче, ніж нам – не міг навіть кричати. А 
ще жалів, що мав буйну чуприну, бо за неї на допитах 
хапали і товкли головою об цементну долівку. Жалів, 
що на той час не був лисим…”.

Коли ж повертається у спогадах до воркутинських 
часів, то розповідає про них навіть з гумором. Давав у 
ті часи “странє угля”! Тільки часом стискав до болю 
кулаки, коли чув по радіоточці спектакль свого рід-
ного театру… Грали без нього… Його “викреслили 
зі списку”.

І ще епізод із спогадів: коли Бориса Міруса за-
арештували 1949 року, сестра Анна перестріла Вік-
тора Івченка під пам’ятником Міцкевичу у Львові 
з відчайдушним благанням: “Допоможіть Бориса 
врятувати!” Далі слова автора: “То моя мама від-
правили сестру шукати у Львові допомоги. Можна 
собі тільки уявити, як вона, сільська жінка, оббивала 
чужі пороги, шукала посеред незнайомого Львова В. 
Івченка, і як просила його допомогти. У вузлику, що 
вона [сестра] теребила в руках, – торохтіли зібрані 
мамою горіхи. Той вузлик вона щиросердно дала в 
руки В. Івченкові – і він запам’ятав це назавжди. Як 
і кутю на Різдво, що її моя сестра також передавала 
йому: до мого арешту і після мого повернення. До 
речі, Наталя, дочка Віктора Іларіоновича, вже пізні-
ше згадала той момент, коли її батько зі своїм другом 
Павлом Малим на кухні їхньої київської квартири зі 
сльозами на очах згадували мене, ніби оплакуючи 
моє ув’язнення”.

При обшуку в нього вилучили стареньку бандуру, 
яку віддали в театральний реквізит, літературу, яку 
дали йому переховати (там був і М. Грушевський) і …
бюст Сталіна, яким його нагородили після прем’єри 
“Одруження Бєлугіна”…

Ðоман гÎÐак
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Перш, ніж розповісти про своє повернення з та-
борів, розповів про легенду українського театру Івана 
Рубчака, який не мав ні музичної , ні театральної ос-
віти, а коли Йосип Стадник, режисер театру “Руської 
Бесіди” сварив його за те, що не вивчив тексту ролі, 
то він резонно відповідав, що до театру він прийшов 
не для того, щоб вчити щось напам’ять, бо він через 
те заучування напам’ять утік з гімназії, адже там зму-
шували його робити те саме. Його участь у будь-якій 
виставі забезпечувала їй великий успіх.Той успіх був 
навіть тоді, коли у виставі бракувало головних героїв.
Тоді Рубчак розповідав про все, що мало бути по ходу 
дії, а сам грав те, що мав грати. В свої сімдесят він 
співав ще Івана Карася в “Запорожці за Дунаєм” – і 
ще як співав! Борис Мірус до загальної скарбнички 
анекдотів про Дзядзя (бо саме так його називали в 
театрі) додав ще й пару від себе. Є все-таки якась 
спадкоємність в театрі. Борис Мірус в інсценізації 
Ніни Бічуї “Я вибираю Березіль” грав роль Івана Руб-
чака – і також : ще й як грав!

Він повернувся до театру у березні 1957 року. 
Першим його зустрів Кость Губенко. Хтось радів 
його поверненню, хтось – удавав радість.У театрі 
вже працювали артисти, які мали досвід радянських 
концтаборів: Олександр Гринько, Богдан Кох, артист 
хору Степан Колос.

Проте спершу після Воркути був Київ. Там зуст-
рів його В. Івченко, який запропонував вступити в 
Театр кіноактора, який тоді відкривали. Взяв участь 
у конкурсі і – грандіозний успіх! Жив у В. Івченка на 
квартирі. Відразу посипались пропозиції зніматись у 
кіно. Пройшов на роль моториста Райського у фільмі 
“ЧП”, але не був затверджений.Затвердили майбут-
нього Штірліца – В’ячеслава Тихонова. Зрештою, 
про свою фільмографію Борис Мірус у книжці не 
згадує. Вона почалась 1959 року фільмом “Іванна” 
за сценарієм Володимира Беляєва. Режисером був 
В. Івченко. Грав тоді роль – Дмитра Андрійовича Каб-
лака, секретаря приймальної комісії у Львівському 
університеті. Івченко спеціяльно просив його зіграти 
цю негативну роль. 

Після повернення з таборів його другим учителем 
став режисер Борис Хомич Тягно. У трьох сторінках 
тексту нараз постає перед нами режисер, якого ми по 
суті й не знали, як і не знали, що діялось тоді за ла-
штунками театру. От хоч би уривок: “Коли 1963 року 
після відрядження до столиці СРСР я повернувся до 
Львова […], зайшов провідати смертельно хворого 
Бориса Хомича. Не забуду довік такої сцени:він, мій 
учитель, відомий режисер, керівник театру, старший 
колега, раптом ...заплакав переді мною. Уперше я тоді 
побачив його сльози. Крізь них він розповідав про 
якусь нараду творчих працівників, де він був при-
сутній. І під час свого виступу інший заньківчанин, 

Олександр Гай, дошкульно критикував Б. Х. Тягна. 
Очевидно, робив це так дошкульно, що Борис Хомич 
не міг позбутись цього спогаду навіть перед обличчям 
скорої смерти. Йому дуже боліло. Я просто опинився 
поруч із ним в той момент, коли він розмовляв наче 
сам з собою, виповідаючи свої болі. Борис Хомич 
тяжко скаржився на актора, якому давав такі ролі, яко-
го зробив знаним, відомим! О. Гай намагався взагалі 
перекреслити Б. Тягна: я особисто чув ці розмови у 
гримувальній. 1961 року О. Гай подавав усе так, наче 
він ставив виставу. І я дуже дивувався – бо ж це була 
така неправда!” 

За що ненавидів режисера О. Гай, на столі яко-
го постійно лежали “Правда” та “Известия”, зали-
шається здогадуватись уже читачеві. Перед нами 
дуже складна й непроста ситуація в театрі, де тільки 
п’ятеро акторів спілкувалися українською мовою…

Хоч і не відразу, але все-таки його поволі вклю-
чали в різні постави. Грав позитивних і негативних 
героїв, трактористів, комбайнерів, простих хлопів, 
передовиків виробництва і будівничих світлого май-
бутнього всього людства. Грав у тому всьому мотлосі, 
яким був напакований репертуар тодішнього театру, 
покликаного служити комуністичній ідеології.

Він чекав свого часу!
Цей час настав.
1961 року до сторіччя відходу Тараса Шевчен-

ка у театрі здійснена вистава “Невольник”. Це були 
часи, коли на так званих Шевченківських вечорах у 
Львові забороняли співати “Заповіт”, а люди вставали 
зі сльозами в очах, коли виконували “Реве та стогне”. 
Коли ж і це заборонили, коли звучали пісні тільки про 
“нашу мудру партію” та її керманичів (зрештою, таке 
завжди виконували в будь-якому концерті), то хтось 
здогадався в шевченківський концерт вставити канта-
ту “Поема про Україну” А. Александрова, де у фіналі 
протягом півхвилини звучить “Реве та стогне”. Цього 
було достатньо, щоб зривався на рівні ноги зал і ап-
лодував довше, ніж звучала сама кантата, зрештою, 
твір доволі посередній. Це був протест! 

І от “Невольник” у Театрі ім. Марії Заньковець-
кої. Режисер О. Ріпко, який ніколи й слова не вимо-
вив українською, вводить у виставу постать Тараса 
Шевченка. Цю роль спочатку доручають грати Во-
лодимиру Данченкові. Однак невдовзі його заміняє 
Борис Мірус. 

Я пам’ятаю цю виставу – і Бориса Міруса в ній. 
Він з’являвся після битви з татарською ордою і вкри-
вав червоною китайкою кожного вбитого на полі брані 
козака. А потім виходив на рампу і читав: “Минулося. 
Осталися / Могили по полю”. Всі зривалися з місць, 
вибухали оплесками, які довго-довго не вщухали; 
актор у характерному гримі стояв і кидав погляд у 
зал. Не знаю, що було в його постаті, в його скупих 



119

рухах, його голосі, але напевно кожному здавалося, 
що це в його душу цієї хвилини заглядає Шевченко і 
нагадує нам, що мусимо зробити, аби виконати Його 
заповіт. 

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю
Волю окропіте.

А ми стояли немічні і нещасні. Що могли Йому 
відповісти? Хіба відповідали йому, і пам’ятаємо про 
цей Заповіт і що прийде час, і Дніпро не нашу кров 
понесе у Чорне море, а ворожу. І це станеться! І мо-
гутні оплески були підтвердженням цього.

Я більше ніколи не чув таких оплесків. Я більше 
ніколи ніде не бачив такого тріюмфу артиста. Я біль-
ше ніколи не бачив в очах людей таких сліз від одчаю 
і сорому. Нашого, національного…

“Я вкривав “тіла” загиблих,– напише у своїх 
спогадах Борис Мірус, – а в самого очі сльозились 
і горло перетискало, бо ж то були які часи! Одразу 
після бандерівщини, після загибелі стількох наших 
хлопців, після розгрому криївок УПА. Останні ж із 
них тримались до середини 1950-х! Можете уявити, 
що робилось у залі – настільки близькою була ця тема 
для львівського глядача. А стільки було розмов дов-
кола цієї сцени на закритих здачах! Її таки вдалося 
врятувати”… 

Акції артиста Б. Міруса настільки зросли, що ре-
жисер С. Сміян несподівано вирішив довірити йому 
роль Лєніна в “Третій Патетичній” Погодіна. Артиста 
відрядили до Москви в Горки і в Музей революції, що 
на Красній, аби набирався “ленінського духу”. Аби 
вмів картавити, тримати невідомо чого руку в кишені, 
м’яти кепку в жмені, рвучким жестом показувати до-
рогу до комунізму з броньовика і ще різних всіляких 
премудростей. Цілу валізу літератури з цього питання 
привіз, а еталон виконання роді вождя всесвітнього 
пролетаріяту Борис Смірнов означив артистові на 
своїй фотографії: “Желаю тебе от всего сердца, чтоб 
твой Ленин прозвучал на весь Союз”. Не прозвучав. 
Лєніна замість нього зіграв на свою біду тоді ще мо-
лодий Богдан Козак, якому після цього вже боялись 
доручити грати якусь іншу роль…

У своїх спогадах актор не обминув увагою, 
здається, нікого, з ким його зводила доля. І про кож-
ного – бодай кілька речень, але містких і достатніх, 
щоб читач міг мати про особу як не повне, то при-
наймні достатнє уявлення. 

Несподіваними, напевно, будуть для читача спо-
гади про Богдана Ступку. Вони коротенькі, але також 
дають уяву не тільки про стосунки цих двох великих 
майстрів сцени, але й про самого Богдана Сильвес-
тровича.Вони разом грали у декількох виставах. У 
відомій комедії “Замшевий піджак”, за п’єсою С. 

Стратієва болгарського драматурга Богдан Ступка 
одночасно виконував декілька ролей – йшлося про 
різноликий прояв бюрократизму в одній суті, а Бо-
рис Мірус сидів у ліфті, який застряг між поверхами. 
Так я й запам’ятав їх обох. Що можна було сказати у 
виставі про людину, замкнену в клітку? На перший 
погляд – нічого. Але у грі Бориса Міруса ця роль 
була возведена до символу: ми на той час усі сиділи 
в клітці!

Потім, 1975 року, режисер Збігнєв Хшановський 
поставив “Дами і гусари” за комедією Олександра 
Фредра. Дуже шкодував Мірус, що тільки один раз 
пощастило працювати з цим режисером, Який блис-
кучий склад артистів! Яка блискуча гра! Майора там 
грав Борис Мірус. А поряд у тій виставі – Ю. Бри-
линський, Б. Козак, В.Сухицький. Напевно, вперше 
в стінах театру зазвучав щирий, незакомплексований 
партійними настановами, сміх… Потім Б. Ступка 
поїхав до Києва, в Театр ім. Франка, ще пізніше став 
Міністром культури. Зустрілись під час гастролей, 
коли Театр Заньковецької привіз “Державну зраду” 
Р. Лапіки. За чаркою і сказав Міністр культури Бори-
сові Мірусу: “Хочеш, заберу тебе до себе?” і почув 
у відповідь: “А що буду тут робити?”. Відповів тоді 
Міністр: “Нічого, будеш гроші отримувати”, Борис 
Мірус на те: гроші він отримує у Львові, то для чого 
Київ… До потяга на Львів підвіз міністр Бориса Ми-
хайловича службовим авто. Чемодан ніс за ним до 
самого вагону, аби всі виділи. Скільки в цій сцені 
їх обох – Ступки, і Міруса, завжди готових посмія-
тись… Бачите? За артистом Мірусом міністр валізу 
несе!

 Сягнула пам’ять Бориса Міруса ще інших, не та-
ких уже й веселих часів. Коли повернувся з Воркути, 
виявилось: за ним встановив недремний нагляд КГБ. 
Йому, життя і кар’єру якого поламала саме ця уста-
нова, тепер пропонували дати підписку і доносити 
на своїх товаришів по праці, по театру. Йому обіцяли 
звання і ролі в кіно. Все буде! Тільки дайте підписку! 
Невже таку хресну дорогу мусив пройти кожен у ті 
часи? Щоб дістати звання? Невже кожного примушу-
вали ставати на шлях зради і підлости?! “Я зібрав усі 
свої сили в кулак, – напише у спогадах Борис Мірус, 
якого колись звинувачували в організації замаху на 
Микиту Хрущова, – і спокійно, впевнено відповів: 
“Ні, не можу вам дати підписку. Але з радістю напишу 
до Микити Сергійовича Хрущова й опишу нашу з 
вами зустріч. Розкажу про те, як мене й тут, на волі, 
тероризують отакі, як ви”. Мій співрозмовник умить 
змінився, почервонів і засичав гадюкою: “Запам’ятай, 
Борисе! Ніяких звань, поки живеш, у тебе не буде. 
Це остаточне рішення? – “Так”. І я вийшов з кабіне-
ту”. Його переслідували на вулиці. Запитували, чи 
не передумав…

Ðоман гÎÐак
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 З отим типом з Дзержинської довелось ще зус-
трітись 1980 року, але вже у Києві. Зустрілись, як 
давні знайомі. Жодної тіні сум’яття (витренувані ж!)! 
Син, от, обрав лінію батьківську. Їде на олімпіяду в 
Москву “работать”. “І так було кумедно, і так гірко”, – 
зізнається Борис Михайлович, колишній “терорист”, 
що організовував атентат на самого Хрущова. 

Ніщо в цьому житті не минає безслідно. В’язневі 
сталінських концтаборів Борису Мірусу досвід “спів-
праці” з КГБ знадобився для створення образу Єрма-
кова у виставі “Михайло Єрмаков” за п’єсою Г. Мді-
вані, поставленій на сцені О. Ріпком, з Даміяном Ко-
зачковським (перший склад ) і з Борисом Мірусом 
(другий склад) у заголовній ролі . “Я часто з іронією 
думав – бачили б мене мої табірні й кагебістські “ха-
зяї”, що я тут граю про них. Ось де досвід минуло-
го допомагав беззаперечно, бо ж логіку, психологію 
цієї категорії людей я вивчив добре, на все життя!”У 
театрі було багато акторів, які б могли зіграти роль 
старого кагебіста. Але О. Ріпко хотів, щоб її зіграв 
Борис Мірус. За руку від гримерної на сцену вів його 
сам Даміян Іванович, дружина якого, Ніна, говори-
ла Борисові: “Боря такой талантливый!” Блискучої 
імпровізації Борис Мірус вчився і в цього великого 
майстра сцени. І все ж… Хоч якими дружніми були 
стосунки між ними, як дізнаємось зі спогадів, але 
Д. Козачковський, колишній курбасівець, ніколи не 
розповідав про свій березільський досвід... Система!

Усі зіграні ролі в минулому. Про них тепер тільки 
згадка в тих, хто ті вистави бачив. Одна, і то чи не 
найголовніша роль Міруса, зафіксована на кіноплівці. 
(1979 рік, режисер Юрій Некрасов). Це Терентій Пу-
зир в “Хазяїні” І. Карпенка-Карого, у режисурі О. Ріп-
ка (1970). Це чи не вершина майстерности актора, і, 
на диво скупий у спогадах на аналіз своїх творчих до-
сягнень, Борис Мірус доволі широко розповідає про 
роботу над цією роллю. Я досі пригадую оте хитру-
вато примружене праве око, оте почісування щоки, 
коли потрібно прийняти якесь важливе рішення.У 
цій виставі він грав з Б. Романицьким, В. Яременком, 
Н. Доценко, Б. Козаком, Ф. Стригуном, В. Глухим. 

Закінчується книжка спогадів Бориса Міруса 
розповідями про режисерів, які працювали у театрі 
і з якими він виходив на сцену у різних виставах. 
Напевно, в жодній іншій літературі читач не зустрі-
не таких містких розповідей про них як про людей. 
Найперше – про Михайла Гіляровського, який при-
йшов у театр після відходу О. Ріпка. Театр очікував 
змін та серйозної роботи. “А працював він завзято. 
Коли розповідав, очі його горіли, умів так майстерно 
дати кількома штрихами конкретне, точне, зрозуміле 
завдання, що без зусиль заряджав актора роллю, робо-
тою, виставою. Тому, здається, чи не всі заньківчани 
мали бажання працювати у його виставах”,  – так 

характеризує режисера Борис Мірус і додає: “А треба 
сказати, що М. Гіляровський був надзвичайно майс-
терний у побудові любовних сцен, дуже тонкий, ви-
гадливий. Романтичний”. У 1969 році він поставив 
з Василем Яременком “Короля Ліра” В.Шекспіра. 
Це була остання велика робота майстра сцени, про 
яку він мріяв. В той час на гастролі до Львова привіз 
Київський театр Франка “Короля Ліра” з Мар’яном 
Крушельницьким у головній ролі. У виставі був пре-
красний ансамбль. Борис Мірус, призначений на роль 
Едгара, який з’являється при кінці вистави, так ані 
разу й не вийшов на сцену. Вийшов у інших і мав 
великий успіх. Був М. Гіляровський безпартійний і 
цілком чужий комуністичній ідеології, навіть кривив-
ся, коли в колективі хтось заводив розмову про партію 
та комунізм, а тому його легко позбулися з театру. 
Скаже при кінці розповіді про нього Борис Мірус: 
“Не можу собі допустити думки, щоб він комусь зро-
бив зло. Після всієї оцієї нечисті, що довелось мені 
побачити в молоді роки, я мав чуття на поганих людей 
– він же був такий чистий, порядний. Впевнений, що 
його значення незаслужено применшено в історії за-
ньківчан, бо був це справді цікавий і творчий митець. 
Дуже трепетна людина. Можливо, з не надто сильною 
волею, як, зрештою, багато хто з нас…”. Так скаже 
той. від кого цей режисер забрав дружину…

І тепер – Сергій Данченко, батько якого, Володи-
мир, привів Бориса Міруса після таборів до Театру 
ім. М. Заньковецької. За фахом Сергій Данченко був 
геологом, закінчив геологічний факультет Львівсько-
го університету ім. Івана Франка Поїхав з геологіч-
ною партією, серйозно застудився, і батьки вирішили, 
що ця професія не для нього, нехай іде в театральний. 
Пішов, закінчив; прийшов у Театр ім. Заньковець-
кої, де працювали його батьки і родичі, які дістали 
прізвисько “сім’я злочинців” (п’єсу з такою назвою, 
авторства Паоло Джакометті, свого часу на сцені 
театру поставив режисер Анатолій Горчинський). 
Георгій Полінський, рідний брат Сергієвої матері, 
Віри Полінської, під час Другої світової війни служив 
у загонах СМЕРШу – розшифровується як “смерть 
шпіонам”. Відтак у театрі був секретарем парторгані-
зації, коли у Львові відбувалися арешту студійців та 
акторів театру. Він гостро засуджував заарештованих 
і називав їх “зрадниками Батьківщини”, а коли за-
арештували Бориса Міруса, то “сокрушался”, як то 
він, досвідчений смершовець, не розпізнав такого 
зрадника! 

Головна роль у цього режисера для Бориса Міруса 
знайшлася тільки 1973 року в “Порі жовтого лис-
тя”. Ще виступав у ролі війта Бабича в “Украдено-
му щасті” Івана Франка і цю роль продовжує грати 
дотепер, навіть у новій постановці театру. Був він 
призначений на головну роль Наріжного разом із 
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Володимиром Максименком, тодішнім секретарем 
парторганізації театру, у п’єсі “Тил” М. Зарудного. 
В. Максименко захворів, і роль довелось “тягнути”  
Борисові Мірусові самому. Прем’єрна вистава з учас-
тю Бориса Міруса в головній ролі була зіграна на 
гастролях театру в Алма-Аті і невдовзі висунута на 
здобуття Шевченківської премії 1978 року. Її отрима-
ли М. Я. Зарудний, С. В. Данченко (режисер-поста-
новник), М. В. Кипріян (художник-постановник) та 
актори Н. П. Доценко, В. Г. Максименко, Ф. М. Стри-
гун. Борис Мірус, кажучи словами Г. Полінського 
зі СМЕРШу, був “викреслений зі списку”. “Невже 
комісія забула про мою головну роль?.. Я, звісно, 
звик до ударів долі, але цей пережив особливо гостро. 
Хоча – наївний! – на що міг я тоді розраховувати зі 
своїм минулим”, – напише у спогадах Борис Мірус. 

У п’єсі задум зводився до розповіді про роль 
парторганізації тилу в перемозі у Другій світовій 
війні, названій у радянській історіографії Великою 
Вітчизняною. Сучасний глядач не має про неї уяв-
лення; вона на сцені театрів більше не йшла.

Портрет головного режисера , який обмірковуючи 
щось, завжди крутив коробчину сірників, із надійним 
тилом номенклатурних батьків, виведений у спогадах 
чи не найрельєфніше. Самі ситуації, які згадує автор, 
свідчать про це. Скажімо, вирішувалось так зване 
“квартирне питання”. Воно також було в руках “нашої 
мудрої партії та уряду”, в згаданому випадку – пер-
шого секретаря Ленінського райкому партії тов. Юрія 
Курапова, що мав “кликуху” міні-Лєнін. Запровадив 
Бориса Міруса  до нього на прийом А. Боревич, за-
ступник директора театру, колишній працівник МВС, 
але людина чуйна до людської біди.

У секретаря, ясна річ, є секретарка. Вона писалась 
Альбіна Самойленко. Далі слово самому авторові 
спогадів: “Увійшовши до приймальної, ми побачили 
там С. Данченка, який мав теж якісь свої справи до 
Курапова. Антон Андрійович Боревич промовив до 
миловидої секретарки: “Добрий день! Ми з Борисом 
Мірусом прийшли на прийом”. Далі відбувся блис-
кавичний і несподіваний для мене діалог. Змірявши 
мене від ніг до голови поглядом, секретарка запи-
тала: “Вы – Мирус?” – “Так”. – “Вы были осужде-
ны?” – “Так, був”. – “И сколько вам дали?” – “Де-
сять”. – “Мало, мало вам дали!” – і задоволено за-
мовкла. Тим часом А. Боревич зайшов до Курапова, 
а мене залишив у приймальній. Через двері було чути 
скандал – Антон Андрійович намагався захищати 
мене перед партійним босом, голосно вигукуючи: 
“Он же человек!”. С. Данченко, котрий весь цей час 
був присутній у приймальній, відсторонено стояв під 
вікном, крутив сірникову коробочку, ніяк не реагував 
на ці події. Хоч як захищав мене Боревич, але тоді все 
закінчилось повним фіаско для мене”.

Тепер міні-Лєнін сторожує на Південному ринку, 
секретарка прилаштувалась у якомусь банку і ходить 
на вистави театру. З нею ввічливо вітаються. У театрі 
залишилось чимало її симпатиків, яким допомагала 
відкривати двері до міні-мавзолею…

Львівський період режисури С. Данченка закін-
чився скоро. Зі званням лавреата, успішними поста-
новками , забравши з собою Б. Ступку та В. Розсталь-
ного, він поїхав до Києва, де у нього були впливові 
друзі. Пішов якось легко, – скаже Б. Мірус. В Києві 
став головним режисером Франківського театру. “Бо-
ляче було дивитись, – довершуючи малювати портрет 
режисера, скаже Борис Мірус, – коли побачив його 
розмову по телефону з партійними зверхниками, – як 
він, сильний і мудрий чоловік, раптом перетворю-
ється на квапливу, метушливу людину, як він тримає 
слухавку, як говорить, як очі грають, руки… Ставало 
зрозуміло, що він боїться тієї влади. Просто він був 
приречений і справді умів з нею розмовляти. Його 
завжди – і у Львові, і у столиці рятувало те, що він 
умів уникати прямих та надто гострих форм “віль-
нодумства”…

Наскільки добре й успішно вмів обминати гострі 
кути С. Данченко, настільки не вмів їх обминати на-
ступний російськомовний режисер, який прибув з 
Чернівців, де очолював Театр ім. Ольги Кобилянської, 
Володимир Опанасенко – “останній романтик наших 
часів”, як назвав його автор спогадів. Це був такий 
режисер, запевняє той же автор, що навіть актор без 
краплі таланту міг заграти добре. В його режисурі 
Борис Мірус створив багато ролей у російській кла-
сиці, якої ми, на жаль, не бачимо вже багато десятків 
років. У всіх виставах він домагався правди. “Час 
же був такий, – скаже він же, – що треба було умі-
ти поступатися місцем, думкою, вчинком. Він цього 
не умів робити. Так, він став членом партії – щоб 
стати головним режисером Чернівецького театру. 
Потім, коли його у нас звільняли з роботи, то з партії 
виключили. Пізніше в партії поновили, а на роботу 
не взяли. Важка була історія, коли його знімали. На 
партконференцію тоді за вказівкою парткому театру 
скерували цілу групу працівників, серед яких була і 
підготована активістка з доповіддю про “ проступки” 
В. Опанасенка. Це власне вона полюбляла запису-
вати за В. Опанасенком його слова – чи на зборах, 
чи під час репетицій, чи то просто в товаристві” . 
Це була Галина Шайда, прізвище якої Борис Мірус 
у спогадах не називає, хоч про її роль, яку вона зіг-
рала у цій справі, знав весь мистецький Львів. Вона 
особливо артистично, хапаючись за груди, де мало 
бути серце, вигукувала гнівно, що “главреж” назвав 
театр “колосом на глиняних ногах”…. Режисера, який 
міг зробити в театрі багато корисного, знищили. Він 
помер 25 березня 1999 року… Завершуючи книжку, 

Ðоман гÎÐак
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Борис Мірус згадає тих, за ким сумує його серце. Зга-
дає сценографа-заньківчанина, який співпрацював з 
Польським театром,  Валерія Бортякова, – цей сибіряк 
родом, грав при Будинку вчителя; прекрасно володів 
українською і польською мовами”. “Шкода, – зітхне 
по ньому Борис Мірус, – що так мало сьогодні про 
нього згадують і знають”, а це його голос, як над-
ривний біль, звучав у виставі “Украдене щастя” у 
постановці С. Данченка. 

Ще є згадка про письменника Романа Іваничу-
ка та роботу в театрі над виставою за його творами 
“На зламі ночі”, добрим словом пом’януто режисера 
Віктора Робочека, пристрасного пропагандиста ук-
раїнської класики на телебаченні. Може, тому й не 
мав жодних звань.

Має ця книжка спогадів і надзвичайно цікаві до-
датки. Серед них коротенький спогад в’язня 1м-890, 
колишнього вуглекопа, а також газомірника шахти     
9-10 Воркутинських виправно-трудових таборів Бо-
риса Міруса про священика-редемпториста Василя 
Величковського, який підтримував на дусі молодих 
в’язнів і котрого сьогодні вшановано музеєм та ме-
моріяльною дошкою у Львові. Вражають листи відо-
мого (аж тепер) українського історика театру Валерія-
на Ревуцького до Бориса Міруса про долю українсько-
го театру, що не можуть залишити байдужими читача 
своєю правдою. Є в книжці й останній лист Віталія 
Розстального до Бориса Міруса від 15 червня 1998 
року. Борис Мірус похвалив і подякував своєму то-
варишеві по сцені за його участь в радіопостанов-
ках та за читання української класики. У відповіді 
були такі слова: “Борисе, я вдячний тобі за високу 
оцінку моєї радійної роботи. Це одна з можливостей 
прислужитись нашій багатостраждальній Україні. 
Зрусифікованій Україні, зрусифікованій столиці, зру-
сифікованому “флагману” українського театру, театру 
ім. Ів. Франка”… От таке продовження листів В. Ре-
вуцького. Як, зрештою, і відповідь на питання про те, 
які зміни відбулися з відомим львівським артистом, 
коли він зустрівся з реаліями столичного театру… 

Останнім акордом у цій книжці прозвучав лист 
письменниці Лесі Романчук. Роздумуючи над нашою 

історією, вона закінчить лист словами: “Чому під 
табірними номерами люди себе зберігали, а під но-
мерами грошових знаків – втратили? Тонемо, тонемо 
у бруді, пане Борисе, і ніхто не рятує…” 

Така книжка, як ця, раніше чи пізніше мусила 
з’явитись. Вона не наповнена цифрами й датами пос-
тановок, глорифікацією окремих осіб, розповідями 
про успіхи та нагороди, витягами цитат з преси про 
кожну поставу. Ні! Це книжка правди, гіркої і прикрої, 
але правди. Кожен, хто прочитає її, подивиться зовсім 
іншими очима на історію не тільки Національного 
українського драматичного театру ім. Марії Занько-
вецької, а й на історію українського театру взагалі. 
Як на мене, одна така книжка важить більше, ніж 
десятки парадних томів.

Окрім того – це книжка пекучого болю, схова-
ного автором за різні смішні і несмішні історії. За 
ними – дивовижно раниме і тонке єство актора, який 
присвятив своє життя одному театру і служінню усій 
українській культурі.

Успіхом ця книжка найперше зобов’язана Майї 
Гарбузюк, яка зробила літературний запис спогадів 
Бориса Міруса. Саме вона знала, де в розповідях по-
ставити крапку, де продовжити чи почати їх з нової 
сторінки. Саме вона і редактор Ніна Бічуя зберегли 
неповторну манеру розповіді автора, що дуже рідко 
трапляється в аналогічних випадках літературного 
запису.

… Йду головною алеєю Личаківського цвинтаря 
побіч поля, що має № 50, і раптом наче морозом об-
пекло: бачу намогильний пам’ятник: на  вертикальній 
дошці напис: “Борис Мірус.19.08.1928. – Народний 
артист України. Марійка Мірус.1.03. 1935”… Побіч 
дошки – Мельпомена, в лівій руці тримає лаврову гіл-
ку. Як потім довідався – це робота скульптора Василя 
Ярича. Марійка померла. Нещодавно, ще не встигли  
були вибити дату кончини; і ледь не напередодні за-
вершення книги; не торкнулась долонею книги, однак 
була присутня в процесі її творення... 
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Îксана кв²Òнева

Сьогодні, в часи новітніх технологій, може вида-
тися, що збірки стародруків та рукописів, формування 
їх у спеціяльні відділи – завдання неактуальне і таке, 
що вже належить історії. Бо ж стільки всього можна 
знайти на просторах інтернету…

Проте, так це лише на перший погляд. Як можемо 
переконатися зі збірки архівних артефактів, рукописів 
та стародруків фонду спеціяльних колекцій Центру 
імени митрополита Андрея Шептицького Українсько-
го католицького університету, існує нагальна потреба 
у переосмисленні вже відомих фактів із національних 
позицій, у відкритті та вписуванні в нашу культурну 
пам’ять нових персоналій та явищ в історії україн-
ського мистецтва, які з тих чи інших причин були 
вилучені радянською цензурою. І запити надходять не 
тільки із академічного середовища: фахових науков-
ців, студентів, а й від публіки, здавалося б, далекої від 
наукових досліджень: лікарів, учителів, соціяльних 
працівників, священиків, інженерів. Тож маємо вже 
нагоду пересвідчитись в актуальності формування 
такого фонду.

Починалось усе ще 1929 р., коли митрополит Анд-
рей Шептицький подарував тисяча двісті унікальних 
книжок для створення книгозбірні Львівської Бого-
словської академії. Фонд спеціяльних колекцій, як і 
Бібліотека Українського католицького університету, 
брали свій початок саме з цієї книгозбірні, швидко 
поповнюючись, як свідчать численні згадки в листах 
студентів та викладачів академії. Та настав “золо-
тий вересень” 1939 р., і один з перших результатів 
діяльности “червоних визволителів” в окупованому 
Львові – повністю, вщент зруйноване приміщення 
бібліотеки Львівської богословської академії. 

Багато містян серед руїн знаходили вцілілі книж-
ки із штемпелями книгозбірні академії. І зберігали 

ті знахідки в своїх приватних бібліотеках довгі де-
сятиліття.

Однак, коли 1993 р. відчинились двері Львівської 
богословської академії (згодом перейменованої на 
Український католицький університет), керованої 
владикою Борисом Гудзяком, одночасно була відкри-
та і бібліотека. Очолив її спочатку історик Церкви, 
о. Михайло Петрович. Саме він розпочав нелегку 
роботу із наповнення бібліотеки. Як доктор історії Ук-
раїнського католицького університету в Римі, Михай-
ло Петрович зумів придбати для бібліотеки у Львові 
пів тисячі стародруків, більшість із яких, звичайно 
потребувала на реставрації.

Чисельну збірку стародруків до бібліотеки Ук-
раїнського католицького університету подарував 
також знаний музикознавець, дослідник давньої 
церковної музики, доктор мистецтвознавства Юрій 
Ясіновський. Принагідно серед інших екземплярів 
подарованих стародруків варто відзначити чудову 
колекцію “Четьї  Мінеї” та Ірмологіонів. Назагал вар-
то зауважити, що Ірмолої, Часослови, Четьї Мінеї, 
Требники, Октоїхи, Апостоли, Псалтирі, Анфологіо-
ни, Служебники, Житія святих та ін., що складають 
колекцію стародруків релігійної тематики є однією із 

ÌандÐ²вка Ç ÌинулÎгÎ в ÌайбуÒнЄ
(До історії формування фонду спеціяльних колекцій Центру імени 
митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету)

Оксана ПаЛій
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Виступ проф. Крістофа Вольфа на Міжнародному 
музикознавчому симпозіумі “Ex umbra in solem”. 
Центр імени митрополита Андрея Шептицького 
Українського католицького університетуу. 
Львів, 5 листопада 2017 р.

Сторінки з книги “Енциклопедія музичного театру”, пода-
рованої Крістофом Вольфом для фонду спеціяльних колекцій 
Центру імени митрополита Андрея Шептицького Україн-
ського католицького університету.

найповніших збірок друкованих артефактів такого характеру 
в Україні.

Однак, значно численіша джерельна база персональних 
колекцій Фонду спеціяльних колекцій бібліотеки Україн-
ського католицького університету, зокрема візантиністики 
Ганса-Ґеорґа Бека – медієвіста і візантолога; італомовна 
колекція о. Івана Шевціва – дослідника історії Греко-Като-
лицької церкви; колекція історика Михайла Демковича-Доб-
рянського; збірка друкованих видань та авдіо-архів лінгвіста 
Олекси Горбача; збірка з літургіки о. Роберта Тафта; колекція 
з візантиністики Ігоря Шевченка; колекція книжок та архів 
Михайла Лесіва; архів Миколи Чубатого; архів українського 
Самвидаву; архів польського Самвидаву; архів Миколи Ге-
ника-Березовського. Нещодавно до фонду було додано нові 
безцінні надбання, а саме: колекція музикознавця Крістофа 
Вольфа; колекція поштівок Львова кін. ХІХ–ХХ ст. – дарунок 
Джефрі Вілза; рукописи Б.-І. Антонича.

У контексті публікації в журналі “Просценіум”, для 
мистецького загалу найцікавішою є передовсім вищезгаду-
вана колекція музикознавця Крістофа Вольфа. 

У Берлінській співочій академії за кількасот років було 
сформовано унікальну збірку артефактів музичної культури 
Европи, зокрема німецьких композиторів Генделя, Моцарта, 
Мендельсона, а також зібрано листи Ґете до одного із дирек-
торів академії – Цельтера. Осердям колекції став так званий 
“Старий архів Баха”. До цього “Старого архіву” належали 
музичні твори (рукописи) та епістолярій не тільки самого 
Баха, а й членів його родини. Однак, під час Другої світової 
війни доглядачі архіву вивезли колекцію із бомбардовано-
го Берліна. Відтоді сліди цього скарбу загубилися на довгі 
десятиліття. 

Дослідники творчости Баха тривалий час пробували роз-
шукати сліди колекції – однак намарно. Серед ентузіястів був 
і найвідоміший у світі бахознавець, професор Гарвардського 
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університету, директор музею Баха у Ляйпціґу – Кріс-
тоф Вольф.

Цілком випадково К. Вольфові вдалося з’ясувати, 
що колекція бібліотеки Берлінської співочої академії 
як військовий трофей потрапила до Центрального 
державного архіву-музею літератури і мистецтв Ук-
раїни, що розташовувався на території Національного 
заповідника “Софія Київська”.Тож подальші кроки 
дослідника були спрямовані на те, щоб ідентифіку-
вати цей архів як колекцію Берлінської співочої ака-
демії. Тривале дослідження збірки дало Крістофу 
Вольфу підстави зробити публічну заяву про те, що 
саме цей фонд і є архівною збіркою Берлінської спі-
вочої академії, більше знаною як “Архів Баха”. 

Уже згодом дослідник з’ясував, що війська черво-
ної армії знайшли згаданий архів у замку Улерсдорф, 
поблизу польського міста Вроцлав, і вирішили пере-
правити збірку до Києва як військовий трофей.

 К. Вольф завдяки допомозі українських колег 
ідентифікував архів, зробивши в Києві та Берліні 
офіційну заяву; з’явилися офіційні повідомлення в 
ЗМІ про віднайдення архіву, який вважався назавжди 
втраченим. Отже, восени 2018 р. виповнюється рівно 
двадцять літ від часу цього сенсаційного відкриття.

Однак постало питання, що ж робити з архівною 
збіркою далі – адже в ній міститься багато творів та 
документів, які стосуються безпосередньо історії 
культури України. Зокрема йдеться про вцілілі уні-
кальні твори М. Березовського. Після тривалих, майже 
трирічних дискусій, нарад та обговорень вирішено, 
що фонд Баха буде передано до Німеччини, в музей 
Баха в Ляйпціґу, а частина архівних документів, яка 
стосується безпосередньо історії музичної культури 
України, залишиться в Києві. Крім того, Німеччи-
на, своєю чергою, відповідно зреагувавши на такий 
жест України, передала до Києва збірки архівів та 
колекцій, вивезені німецькими військами з наших 
територій як трофеї під час Другої світової війни. Цей 
компроміс дослідників тоді був навіть оформлений 
законодавчо на рівні керманичів двох держав – канц-
лера Німеччини Г. Шрьодера та Президента Л. Кучми 
у 2001 р. Здавалося б, історія набула свого позитив-
ного завершення. 

Але, як виявилось, фінал був ще попереду. Повер-
нувшись до Німеччини, К. Вольф опрацював знай-
дений архів і видав твори Карла-Філіпа-Еммануеля 
Баха із своїми авторськими примітками та коментаря-
ми – так з’явиться унікальне факсимільне 50-томове 
видання. Адже, окрім наукових текстів, дослідник 
подав ще й ноти самих творів, так би мовити, “в пе-
рекладі” на “сучасну музичну мову”, і передав це 
видання до бібліотеки Центру імени митрополита 
Андрея Шептицького Українського католицького 
університету (відділ спеціяльних колекцій) разом із 

колекцією музикознавчої літератури (близько пів ти-
сячі одиниць збереження). Передовсім, це книжкова 
музикознавча й нотна колекція, присвячена життю 
і творчості Моцарта, Баха та його родини, Бетове-
на, Шопена, а також окремі монографії, присвячені 
певним музичним епохам загалом (готика, ренесанс, 
бароко, класицизм та ін.).

Проте, дарунок професора К. Вольфа містив ще 
цілу низку енциклопедичних видань та словників, 
присвячених музичній термінології німецькою, анг-
лійською та (окремі видання) французькою мовами. 
І от серед згадуваних енциклопедичних раритетів 
маємо одне, особливо важливе для театрознавців – 
семитомове видання Енциклопедії музичного театру, 
яке друкувалося впродовж 1986–1994 рр. у Мюнхені. 
Над Енциклопедією працювала велика кількість му-
зико- та театрознавців з усієї Европи. Саме ця Ен-
циклопедія – єдина на сьогодні в Україні – містить 
інформацію про всіх (!!!!) драматургів, які творили в 
галузі музичного театру протягом чотирьохсот років. 
Також тут можемо знайти біографічні відомості 
про режисерів, артистів, художників, художників 
з костюмів, винахідників різноманітних технічних 
пристроїв для музичних театрів, факти з історії те-
атральних будівель світу, де сьогодні містяться му-
зичні театри. 

Джефрі Вілз  (в центрі),  даритель колекції поштівок Львова 
кін. ХІХ–ХХ ст. до збірки фонду спеціяльних колекцій Центру 
імени митрополита Андрея Шептицького УКУ. Ліворуч – про-
ректор Наталія Климовська.
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Принагідно варто зауважити, що професор Кріс-
тоф Вольф планує восени знову завітати до Львова; 
він передає з Гарварду для нашої книгозбірні решту 
своєї бібліотеки та особистого архіву, в якому буде 
ще чимало цікавих і вагомих знахідок для істориків 
музичного театру.

Окрім того, на базі колекції вінілових платівок 
бібліотеки УКУ та музичної колекції, подарованої 
К. Вольфом, завдяки співпраці із музичним товарист-
вом Haliciana Schola Cantorum невдовзі буде створено 
так звану авдіозалу для ширшого ознайомлення із 
музичними колекціями Центру Шептицького бібліо-
теки УКУ.

Додамо також, що взимку цього року наша книго-
збірня поповнилася унікальними артефактами, що 
відомі серед поціновувачів як “Зошити Антонича”. 
Це 12 зшитків – рукописних записів відомого україн-
ського поета Б.-І. Антонича, які ще чекають на вив-
чення та видання з фаховими коментарями дослід-
ників його творчости. Зошити були придбані завдяки 
сприянню президента УКУ владики Б. Гудзяка, рек-
тора о. Б.  Праха та відомої філологині Я. Мельник. 
Уже тепер можемо зазначити, що ці важливі рукописи 
викличуть чималий інтерес дослідників та читачів

Третя збірка книжок (тексти оригінальних творів, 
переклади, перероблення, навіть лібрето опер та опе-
рет), яка, на нашу думку, буде найцікавішою для куль-
турологів чи театрознавців – колекція видань із серії 
“Театральна бібліотека” львівського видавництва 
“Русалка”. Поки що надбання – на стадії формування, 
однак, частина книжок та видань із цієї колекції вже 
доступна для найширшого кола читачів.

Крім того, вважаємо потрібним заанонсувати, що 
завдяки діячам української діяспори нам вдалося роз-
шукати унікальні архіви та колекції у США й Канаді, 
які, сподіваємося. невдовзі зможемо представити 
для вивчення українським дослідникам. Передовсім 
йдеться про архів відомого театрального художника 
Едварда Козака (Еко), вже навіть повністю оцифрова-
ний завдяки зусиллям доньки митця – Оксани Козак. 
Невдовзі буде також оцифрований і переданий до від-
ділу спеціяльних колекцій фонд Українського Шекс-
пірівського товариства, яким керував Д. Чижевський 
і який нині зберігається у відділі україніки Наукової 
бібліотеки Стенфордського університету (США).

Як бачимо, театральна колекція відділу спеціяль-
них колекцій Центру Шептицького бібліотеки УКУ 
постійно поповнюється і, сподіваємося, невдовзі ста-
не вагомою і знаною книгозбірнею для вивчення і 
дослідження історії театрального мистецтва в Україні 
та світі.

Візит Віктора та Катерини Ющенків у Фонд спеціяльних 
колекцій Центру імени митрополита Андрея Шептицького 
Українського католицького університету, 8 березня 2018 р.

Нарада експертів щодо повернення до Львова  колекцій та 
архівів  україніки зі США та Канади (зокрема Стенфорд-
ського університету).  Фонд спеціяльних колекцій Центру 
Шептицького УКУ. Львів, 6 лютого 2018 р. 
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Моріс Метерлінк (1862–1949), лавреат 
Нобелівської премії, бельгійський письменник, 
відомий п’єсами “Синій птах” та “Пеллеас і 
Мелізанда” та есеєм “Життя бджіл”.

Автор написав два варіянти п’єси “Пелле-
ас і Мелізанда” – один для читання (1892, 112 
стор.), другий для однойменної опери Клода 
Дебюссі (1893). Твір є транспозицією легенди 
про Трістана та Ізольду. Це позачасова лірична 
драма, в якій герої не мають конкретного істо-
ричного місця.

П’єса вважається вершиною символізму в 
літературі.

Клод Дебюссі висловився так про свою опе-
ру: “Мені хотілося, аби дія не зупинялася ні на 
мить і була безперервною. Мелодія антилірична, 
безсильна передати ритм душ і життя, при-
сутніх у п’єсі”.

До цього твору зверталися також інші ком-
позитори: Ґ. Форе, А. Шенберґ, Ж. Сібеліус.

Моріс МЕТЕРЛінк

Пеллеас і Ìелізанда
 Переклад Маркіяна Якубяка 

Дійові особи

аркель, король краю, батько Женев’єви

женев’єва, мати Пеллеаса та Ґоло

Пеллеас і Ґоло, внуки Аркеля

Мелізанда

інольд, син Ґоло

Лікар

Служниці, злидарі та інші

ДіЯ ПЕРша

Ява перша

У лісі

Піднімається завіса. Мелізанда сидить 

біля джерела.

З’являється Ґоло

Ґоло. Не вибратись мені з оцього лісу! Тільки Бог 
відає, куди загнав мене звір. А я гадав, він убитий. 
Ось сліди крови. Утік, а я заблукав. Навіть собаки 
не знайдуть. Треба вертати назад. Там хтось плаче, 
чи що?... Ойой! Ойой! Хто там, біля джерела? Ніби 
дівочий плач? (Кашляє.) Мене не чують. Не чує. І об-
личчя не видно. (Підходить до дівчини, торкається її 
плеча.) Чому плачеш, дівчино? (Мелізанда здригаєть-
ся. Підводиться. Поривається тікати.) Не бійтеся. 
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Вам ніщо не загрожує. У чому річ? Через що плачете? 
Сама одна, посеред лісу?

Мелізанда (хриплим голосом) Не торкайтесь! Не 
торкайтесь!

Ґоло. Не бійтеся… Не заподію вам… О! Яка кра-
суня!

Мелізанда. Не торкайтеся! Ні! Не торкайтеся! 
Бо кинусь у воду!

Ґоло. Не торкнуся… (потім лагідно та тихо). 
Не переймайтеся. Стоятиму ось тут, біля дерева. За-
спокойтеся. Вам завдали кривди?

Мелізанда (схлипуючи) Ох! Так! Так! Так!

Ґоло. Хто?

Мелізанда. Усі! Усі!

Ґоло. Якої кривди?

Мелізанда. Не скажу! Не можу!

Ґоло. Стривайте. Годі плакати. Звідкіля ви? 

Мелізанда. Я утекла! утекла… утекла…

Ґоло. Нехай, але звідки?

Мелізанда. Утекла! Утекла! Ох! Ох! Утекла… Я 
не звідсіль… І не звідсіль родом … 

Ґоло. То звідки ви? Де родина?

Мелізанда. Ох! Ох! далеко звідсіль…далеко… 
далеко…

Ґоло. А що он там виблискує на дні?

Мелізанда. Де, де? А! Корона. Він її мені пода-
рував. У воду впала, коли я плакала.

Ґоло. Корона? Хто подарував? Може, я діста-
ну…

Мелізанда. Ні, ні. Не потрібна вона мені! Не по-
трібна. Краще помру… помру одразу тут!

Ґоло. Та мені просто її дістати. Джерело негли-
боке.

Мелізанда. Не потрібна мені! Щойно дістанете, 
я одразу сама натомість кинусь! 

Ґоло. Годі, годі. Нехай собі там лежить. Однак – 
витягнути її дуже легко. І виглядає на пречудову… 
Вже давненько, як утекли?

Мелізанда. Так, так. А хто ви?

Ґоло. Я принц Ґоло. Внук Аркеля, старого короля 
цього краю…

Мелізанда. О! А ви вже шпакуватий!

Ґоло. Гм... Тільки на скронях ледь-ледь …

Мелізанда. Але ж і борода… Чому розглядаєте 
мене так пильно?

Ґоло. Дивлюсь у вічі. Ви ніколи не заплющуєте 
їх?

Мелізанда. Заплющую, заплющую. Коли лягаю 
спати...

Ґоло. Чому так дивно виглядає ваше обличчя?

Мелізанда. Ви мольфар!

Ґоло. Годі. Я звичайний, як усі люди…

Мелізанда. Що ви тут робите?

Ґоло. Я й сам не знаю. Полював. Гнався за диким 
кабаном. Заблукав. А ви на вигляд юна. Скільки вам літ?

Мелізанда. Проймає холод…

Ґоло. Може, підете зі мною?

Мелізанда. Ні, ні. Зостануся тут.

Ґоло. Вам не можна залишатися на самоті. Не 
можна тут бути серед ночі… Як вас звати? 

Мелізанда. Мелізанда.

Ґоло. Мелізандо, не можна залишатися тут. Ходім 
зі мною…

Мелізанда. Я зостанусь на місці.

Ґоло. Самій буде лячно. Ніхто не знає, що діється 
тут…уночі.. а ви сама… так не може бути. (Надзви-
чайно ніжно) Мелізандо, ходіть. Подайте руку…

Мелізанда. Ох! Не торкайтесь!

Ґоло. Тихіше. Не так голосно… Не торкатимусь. 
Але ходіть зі мною. Ніч буде чорна-пречорна і прехо-
лодна. Ходіть зі мною.

Мелізанда. Куди?

Ґоло. Сам не відаю… Я також заблукав… 

(Виходять)

Ява друга

аркель і женев’єва

У палаті замку

 женев’єва. Ось що він пише до Пеллеаса, свого 
брата (Звичним стриманим голосом). “Якось увечері 
я узрів її в лісі, біля джерела, де заблукав. Вона там 
плакала. Не знаю ні її віку, ні хто вона, ані звідкіля. 
Не дозволив собі спитати про це у неї, бо, як здається, 
спіткало її щось страшне. І коли я поцікавився, що 
сталося, вона заплакала, немов дитина. Заридала. 
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(Емоційно). І так бурхливо, аж лячно. Ось уже шостий 
місяць, як ми одружилися, а я все згадую день нашої 
зустрічі. Дорогий мій Пеллеасе, прошу тебе, кого 
люблю дужче, ніж рідного брата, хоча у нас різні 
батьки, приготуйся до мого приїзду… (Емоційно і 
стримано) Гадаю, мати пробачить, не вагаючись. 
Але побоююсь Аркеля, попри усю його доброту. Якби 
він згодився її прийняти, як власну доню, то запали 
лампу на вежі замку, щоб з моря було видно. Я поба-
чу світло з корабля, а коли ні, то пропливу далі і не 
повернусь ніколи додому…”. Що скажете?

аркель. Нічогісько. Усе це може виглядати див-
но, бо ми бачимо тільки зворотний бік людської долі, 
я би сказав, зворотний бік нашої… Він завжди при-
слухався до моїх порад. Коли я відіслав його просити 
руки принцеси Урсули, то хотів ощасливити його… 
Не міг-бо він жити самотньо. Після смерти дружи-
ни засумував безмірно. Одруження поклало б край 
довготривалим війнам, давній ненависті…Але він 
не забажав цього. (Cтримано та емоційно). Нехай 
буде так, як він вирішив. Я ніколи не противився долі. 
Він краще від мене бачить своє майбутнє. Гадаю, не 
станеться нічого несподіваного. 

женев’єва. Він завжди був дуже обережний, 
серйозний і рішучий…Після смерти дружини жив 
тільки життям свого сина, малого Інольда. Про все 
інше забув… Що робитимемо? 

(Увіходить Пеллеас)

аркель. Хто там?

женев’єва. Пеллеас. Заплаканий.

аркель. То ти, Пеллеасе? Підійди ближче. Сюди, 
до світла. Хочу бачити тебе.

Пеллеас. Дідусю, я отримав одночасно два листи, 
від брата, і ще один. Від товариша Марселлюса…Він 
помирає і просить, аби я приїхав до нього… Пише, 
що непомильно знає день своєї смерти… Просить, 
аби я завітав до нього ще до його кончини, бо часу 
залишилося обмаль.

аркель. Однак треба зачекати трохи. Бо не знає-
мо, чого очікувати від приїзду твого брата. Окрім 
того, твого батька поки що немає тут, може, ще дужче 
хворий, аніж твій товариш…Вибір за тобою – між 
батьком і товаришем ...

(Виходить)

женев’єва. Поторбуйся, Пеллеасе, аби запалили 
лампу на вежі сьогодні ввечері.

(Виходять поодинці)

Ява третя

З’являються женев’єва та Мелізанда

Перед замком

Мелізанда. Тут сад і похмуро. А скільки лісів, 
лісів навколо палаців!

женев’єва. Так, звичайно. І я колись теж диву-
валась. Усіх це дивує. Тут є місця, куди промінь сон-
ця не потрапляє. Але людина швидко звикає… Було 
давно, давно.. Уже сорок літ я тут проживаю. Гляньте 
в інший бік. Там виблискує море.

Мелізанда. Чую шаркіт десь унизу... 

женев’єва. Хтось іде до нас. А! То Пеллеас… 
Очевидно, оговтався, бо ніяк не міг дочекатися ва-
шого прибуття…

Мелізанда. Ми ще з ним не бачилися.

женев’єва. Гадаю, він бачив нас, але не знає, як 
правильно вчинити. Пеллеасе, Пеллеасе, це ти?

Пеллеас. Так, так! Я йду від моря…

женев’єва. Ми на своїм боці шукаємо світлу міс-
цину. Тут видніше, ніж деінде. Але море однаково 
похмуре.

Пеллеас. Уночі вдарить громовиця. Віднедавна 
щоночі бурі. Однак море залишається спокійним! Є 
такі, що не знають про наближення грози і виплива-
ють у море, і невідомо, чи повернуться.

Голос з-за куліси. Гей! Вітрила розпускай! Гей, 
гей! Гей!

Мелізанда. Там хтось вирушає з порту…

Пеллеас. Добре не видно, але то має бути вели-
кий корабель… Потужні вогні на ньому. Зараз поба-
чимо краще, коли випливе на світле місце.

Голос з-за сцени. Гей! Розпускай вітрила! Гей!

женев’єва. Не знаю, чи побачимо…над морем 
туман.

Пеллеас. Але здається, туман розвіюється…

Мелізанда. Так. Бачу невеличке світло, дотепер 
не було видно…

Пеллеас. То від маяка. Є декілька маяків, поки 
що вогні не пробиваються… 

Мелізанда. Корабель виплив на світле місце…
Уже далеченько.

Пеллеас. Летить на всіх вітрилах…
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Мелізанда. Це той самий корабель, яким я свого 
часу припливла сюди. Великий вітрильник… Пізнаю 
вітрила…

Голос з-за сцени. Гей! Розпускай вітрила! Гей! 
Гей!

Пеллеас. Уночі на морі буде неспокійно…

Голос з-за сцени. Гей! Розпускай вітрила!

Мелізанда. Навіщо випливати на ніч! Його ледь-
ледь видно. Може піти на дно!

Пеллеас. Вже скоро, скоро ніч…

Голоси з-за сцени. (Ледь чутний, здалека). Гей! 
Вітрила розпинай!

женев’єва. Пора додому. Пеллеасе, проведи 
Мелізанду. Піду. Мушу доглянути за нашим синоч-
ком Інольдом. (Виходить) 

Пеллеас. На морі нічого не видно…

Мелізанда. Я бачу вогні.. 

Пеллеас. То маяки на інших берегах. Чуєте, як 
шумить море? Здіймається вітер… Ходімо вниз. 
Може, подасте руку?

Мелізанда. Зважте, зважте, у мене в руках повно 
квітів.

Пеллеас. Візьму під руку. Стежка крута, і до того 
ж нічого не видно.

Мелізанда. О! …Чому відпливаєте? 

(Виходять) 

ДіЯ ДРУГа

Ява перша

Заходять Пеллеас та Мелізанда

Парк. Джерело. Басейн

  Пеллеас. Знаєте, чому прийшли ми сюди? Час-
тенько опівдні, коли спека допікає навіть у саду, я 
полюбляю посидіти біля джерела. Сьогодні задуха, 
навіть у тіні під деревом.

Мелізанда. О! Яка чиста вода…

Пеллеас. Холодна, як узимку. Старе занедбане 
джерело. Кажуть, чудодійне. Вода зцілювала незря-
чих. Ще й нині залишилася назва “Джерело незря-
чих”.

Мелізанда. І незрячі перестали приходити?

Пеллеас. Відколи сам король майже осліп, пере-
стали приходити сліпці…

Мелізанда. Як тут одиноко… таке безгоміння...

Пеллеас. Тут завжди тиша надзвичайна… Зда-
ється, вода заснула… Може, сядете край басейну, 
біля джерела на мармур? Над нами крислата липа, 
від неї густа тінь… 

Мелізанда. Я краще полежу на мармурі. Вдив-
лятимусь у дно…

Пеллеас. Ще ніхто не міг побачити тут дна. Ка-
жуть, таке глибоке, як морське... 

Мелізанда. Якби що-небудь там заблищало, то 
ми побачили би напевне.

Пеллеас. Не схиляйтеся так низько над водою.

Мелізанда. Дуже кортить торкнутися води…

Пеллеас. Обережно. Можна зсунутись у воду... 
Подайте руку…

Мелізанда. Не треба. Занурю обидві руки... Вони 
сьогодні якісь зеленуваті…

Пеллеас. Ох! Ох! Обережно! Обережно! Мелі-
зандо! Мелізандо! Мелізандо! Ох! Волосся…

Мелізанда (Прибирає попередню позу). Не 
вдається, не вдається торкнутися!

Пеллеас. Але волосся торкнулося…

Мелізанда. Так. Волосся довше від рук… дуже 
довге, ніж я могла би…

Пеллеас. Він познайомився з вами також біля 
джерела?

Мелізанда. Так…

Пеллеас. І що казав?

Мелізанда. Нічого. Навіть не пригадую…

Пеллеас. Стояв дуже близько?

Мелізанда. Так. Намагався пригорнути…

Пеллеас. І ви дозволили?

Мелізанда. Ні.

Пеллеас. Чому ні?

Мелізанда. О! О! Гляньте. Щось промайнуло на 
дні…

Пеллеас. Обережно! Обережно! Можна впасти! 
Що ви тримаєте в руці?

Мелізанда. Обручка, яку він мені подарував.
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Пеллеас. Не треба нею бавитися. І підкидати над 
водою. Тут глибочінь…

Мелізанда. Але ж руки не тремтять.

Пеллеас. Як прекрасно виблискує обручка! 

Мелізанда. Ох!

Пеллеас. Злетіла! Потонула!

Мелізанда. У воді!

Пеллеас. Де вона? Де?

Мелізанда. Не бачу.

Пеллеас. Здається, виблискує!

Мелізанда. Невже це та моя чудова обручка?

Пеллеас. Так, так. Там…

Мелізанда. Ох! Ох! Далеко, далеко від нас! Ні. 
Ні. То не вона… не вона. Загубилася… загубилася… 
Ще тільки кола на воді… Що робити?

Пеллеас. Не журіться через просту обручку, не-
хай велику. Дурниці. Якогось дня знайдемо! Або ж 
пошукаємо заміну.

Мелізанда. Ні. Ні. Уже не знайдемо і не замі-
нимо… Я була певна, що тримала міцно… Навіть 
затиснула в долоні. А вона зсунулася і потонула… Я 
її підкинула зависоко, хотіла ближче до сонця.

Пеллеас. Ходімо звідси. Повернемось іншого 
дня. Ходімо. Пора. Годинник на вежі пробив дванад-
цяту саме тієї миті, коли обручка потонула…

Мелізанда. Що скажемо Ґоло? Він може запитати.

Пеллеас. Правду, правду… (Виходять)

Ява друга

У замковій палаті.

Ґоло у ліжку. Мелізанда сидить у головах 

Ґоло. Ох! Ох! Усе гаразд, дурниці. Однак не вто-
ропаю, як то сталося. Полював собі на здоров’я у 
лісі. Кінь не знати чому став дибки… Чи уздрів щось 
дивовижне? (Жвавішає, ледь збуджений) Якраз било 
полудень, і саме на дванадцятий удар кінь зненацька 
жахається і скаче, немов божевільний і незрячий, і 
з розгону просто в дерево! (Спокійно). Не збагну, 
що сталося. Я впав на землю. На мене кінь. Я від-
чув, ніби увесь ліс на мені. Здавалося, серце от-от 
зупиниться. А воно витримало. Мабуть, усе тоте 
дурниці…

Мелізанда. Може, подати води?

Ґоло. Дякую. Не хочу.

Мелізанда. Може, замінити подушку? Бачу плям-
ку крові.

Ґоло. Ні. Не треба.

Мелізанда. Справді не треба? Не заважко?

Ґоло. Ні, ні. Не такого я зазнавав у своєму житті. 
Я міцний горішок.

Мелізанда. Заплющте очі та спробуйте заснути. 
Буду поруч усю ніч…

Ґоло. Ні, ні. Не треба тобі мучитися. Я нічого не 
потребую. Спати буду, як мала дитина… Мелізандо, 
що з тобою? Чому заплакала?

Мелізанда. Я…я… Чуюся нездоровою тут…

Ґоло. Занедужала? (Павза) Що з тобою, що з то-
бою, Мелізандо?

Мелізанда. Сама не знаю…Чуюся тут нездоро-
вою. Мушу нарешті сказати. Мій пане, я не відчуваю 
тут щастя…

Ґоло. Що сталося? Хтось заподіяв тобі лихо? 
Хтось образив?

Мелізанда. Ні, ні, ніхто не заподіяв мені наймен-
шого зла… Не в тому річ.

Ґоло. Гадаю, ти щось приховуєш, чи не так? Ко-
роль? Мати? Пеллеас?

Мелізанда. Ні, ні. Не Пеллеас. Ніхто… Вам не 
збагнути… То понад мої сили…

Ґоло. Гаразд, Мелізандо. Спробуймо на розум. 
Що я, на твою думку, маю зробити? Адже ти не ди-
тина. Може, вирішила покинути мене?

Мелізанда. О! Ні. Не в цьому річ… Я б воліла 
поїхати звідсіль з вами… Тут… тут не можу жити… 
Відчуваю, довго не протягну…

Ґоло (збуджений). Зрештою, мусить бути причи-
на. Подумають, ти збожеволіла. Подумають, дитячі 
забаганки. Стривай. Може, усе ж таки Пеллеас? Я 
зауважив, він уникає тебе.

Мелізанда. Навпаки. Ми іноді розмовляємо. 
У мене враження, він недолюблює мене. Видно по 
очах… Але коли стрічаємось, заводить розмови…

Ґоло. Не гнівайся на нього. Таким він завжди 
був. Трохи дивакуватий. Побачиш, зміниться. Ще 
молодий…

Мелізанда. Але ж кажу: не в цьому річ… не в 
цьому…

Ґоло. А в чому? Невже не звикнеш до тутешнього 
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життя? Звичайно, замок старий-престарий і темний-
претемний… Дуже холодний і глибокий. Усі мешканці 
замку самі встигли постаріти. І навколишня природа 
виглядає сумною – разом з усіма лісами, дрімучими, 
темними. Але можна сповнити радістю усе це, коли 
є бажання. Радість, радість! Її бракує щодня. Та кажи 
що-небудь. Будь-що. Зроблю усе, чого бажаєш…

Мелізанда. Звичайно. Правда… Тут ніколи не вид-
но неба. Тільки сьогодні вранці побачила вперше…

Ґоло. І це тому ти плачеш, моє ти біднятко? Хіба 
не так? Плачеш, бо не бачиш неба? Стривай, ти не 
у тому віці, аби плакати через такі дрібниці… До 
того ж, ще не настало літо. Хіба не так? Улітку ба-
читимеш небо щодня. І зрештою, наступного року… 
Стривай, подай рученьку. Подай обидві. (Бере її за 
руки) О! рученята, рученята… не рученята, а квіти, 
легко потоптати… Стривай, а де обручка, яку я тобі 
подарував?

Мелізанда. … обручка?

Ґоло. Та, велика, весільна. Де вона?

Мелізанда. Гадаю… гадаю, вона упала.

Ґоло. Упала? Де упала? Ти не загубила?

Мелізанда. Не загубила. Упала… Здається, упа-
ла.. але я знаю, де…

Ґоло. Де?

Мелізанда. Знаєте… знаєте.. у печері, що на бе-
резі моря?

Ґоло. Звичайно.

Мелізанда. Так ось, то там… Напевне, там.. Так, 
так. Згадала. Ще сьогодні вранці ходила туди, збирала 
мушлі для вашого синочка Інольда… Назбирала гар-
них-прегарних… Обручка зсунулася з пальця…набіг-
ли хвилі, я вибігла з води і не встигла схопити її.

Ґоло. Гадаєш, там?

Мелізанда. Так, так. Я впевнена. Я відчула, як 
обручка сковзнула …

Ґоло. Ходімо її шукати негайно.

Мелізанда. Зараз? Відразу? У темряві?

Ґоло. Зараз, негайно, у темряві… Краще загу-
бити щось інше…Ти навіть не уявляєш, що означає 
для мене та прекрасна обручка… Ти навіть не здога-
дуєшся, звідки вона до мене потрапила. Уночі відплив 
моря, і поки не забрала вода, поспішай…

Мелізанда. Боюся… боюся іти сама…

Ґоло. Іди, іди, бери з собою кого хочеш. Негайно. 
Чуєш? Поспішай. Попроси Пеллеаса піти з тобою.. 

Мелізанда. Пеллеаса? Зі мною? Але Пеллеас не 
згодиться…

Ґоло. Пеллеас виконає усе, що ти попросиш. Знаю 
його краще, ніж ти. Іди. Поспішай. (Ледь стримано, 
але гостро). Не засну, поки не побачу обручки.

Мелізанда. Ох! Ох! Безталанна я. Безталанна. 
(Виходить, ридаючи)

Ява третя

Заходять Пеллеас і Мелізанда

Перед печерою

 Пеллеас. (Промовляє геть збуджено) Так. Тут. 
Ми на місці. Така пітьма, що вхід до печери не відріз-
ниш від ночі… Тут навіть зірок не видно. Почекай-
мо, поки місяць проб’ється крізь велику хмару, і тоді 
місячне світло покаже нам вхід. Тоді буде безпечно 
увійти. Є непевні місця. Стежка дуже вузька, між 
двома озерами, а їхнього дна ще ніхто не сягав. Не 
подумав я взяти зі собою смолоскип чи ліхтар. Але 
гадаю, місячна ніч допоможе. Ви раніше не бували 
у цій печері?

Мелізанда. Не заходила…

Пеллеас. Ходімо… Вам треба буде описати йому 
місце, якщо запитає, де загубилася обручка. Пече-
ра превелика і геть таки гарна. У ній повно голубих 
тіней. Якщо запалити бодай найменший вогник, то 
склепіння, здається, заповня зорі, як на небі. Подайте 
руку. Не треба тремтіти. Небезпека минула. Зупи-
нимось там, де побачимо відблиск моря… Чи то від 
шуму, який є у печері, вам лячно? Чуєте, як позаду 
шумить море? Цієї ночі воно промовляє, що нещас-
ливе…

(Місяць яскраво освітив місце перед входом до 
печери та тьмяну частину входу, де стало видно 
трьох сивих Злидарів, вони сидять, притиснувшись 
один до одного ліктями, і сплять)

О! Нарешті сяйво! 

Мелізанда. Ах!

Пеллеас. У чому річ?

Мелізанда. Там…

(Показує на трьох Злидарів)

Пеллеас. Так… я зауважив…

Мелізанда. Ходімо звідси! Ходімо звідси!

Пеллеас. Троє старих злидарів заснули… В країні 
голод… Навіщо прийшли сюди спати?
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Мелізанда. Ходімо геть. Ходімо… Ходімо звід-
си!

Пеллеас. Обережніше, тихіше… Не можна їх 
будити… поки міцно сплять… ходімо.

Мелізанда. Не тримайте за руку. Волію сама …

Пеллеас. Повернемось іншого дня… (вихо-
дять) 

ДіЯ ТРЕТЯ

Ява перша

Мелізанда, Пеллеас

У вежі замку
Вікно, під яким в’ється дорога  

Мелізанда (сидить біля вікна і розчісує розпуще-
не волосся). Волосся довге-предовге, спадає по стіні, 
нижче вікна. Воно чекає на вас увесь день. Увесь день. 
Увесь день. Святий Даниїле та Святий Михаїле, Свя-
тий Михаїле та Святий Рафаїле, я з’явилась на світ у 
неділю, у неділю опівдні… 

(Входить Пеллеас просто з дороги)

Пеллеас. Гей! Гей! Гей!

Мелізанда. Хто там?

Пеллеас. Я, я і ще раз я! Що ти робиш край вікна, 
виспівуєш немов пташка, залітна пташка?

Мелізанда. Розчісую волосся до сну…

Пеллеас. Бачу. Здалека – ніби світилося у 
тебе…

Мелізанда. Я відчинила вікно. Спекота у вежі… 
Ніч така чудова.

Пеллеас. Небо всіяне зорями. Ніколи раніше не 
бачив так багато. І місяць ще завис над морем… Мелі-
зандо, вийди з тіні. Мелізандо, вихилися більше, хочу 
побачити твоє розпущене волосся.

Мелізанда. Виглядаю такою страшною…

Пеллеас. О! О! Мелізандо, О! ти прекрасна! 
Прекрасна! Нахилися! Нахилися! Хочу стати ближ-
че…

Мелізанда. Не нахилюся так близько до тебе… 
Не зможу…

Пеллеас. Не вдається мені піднятися вище… по-
дай рученьку. Сьогодні, бо їду геть… завтра.

Мелізанда. Ні, ні, ні…

Пеллеас. Так, так. Від’їжджаю. Від’їжджаю за-
втра… подай рученьку, приклади до моїх уст…

Мелізанда. Якщо покидаєш, не подам…

Пеллеас. Подай, подай, подай…

Мелізанда. Не поїдеш?

Пеллеас. Чекатиму, чекатиму…

Мелізанда. Бачу троянду, там у темряві…

Пеллеас. Де? Видко тільки гілки верби над сті-
ною.

Мелізанда. Нижче, нижче, там у саду, де зелені 
кущі, у темряві…

Пеллеас. То не троянда… Зараз піду гляну, але 
спочатку подай руку, подай…

Мелізанда. Ось, ось. Не можу вихилитися біль-
ше.

Пеллеас. Устами не дотягнуся до твоєї руки!

Мелізанда. Не можу вихилитися більше… От-от 
випаду… Ой! Ой! волосся потягло униз!

(Вона вихиляється більше, волосся вмить спадає 
вниз, огортає Пеллеаса)

Пеллеас. Ох! Ох! Що це? Волосся, волосся твоє! 
Мелізандо, усе твоє волосся упало з вікна! (Чітко, 
стримуючи хвилювання). Тримаю руками. Тримаю 
устами… Тримаю руками. Обгортаю шию.. Усю ніч 
не відірву рук!

Мелізанда. Відпусти! Відпусти! Потягнеш мене 
униз!

Пеллеас. Ні, ні, ні! Мелізандо, такого гарного 
волосся не бачив ніде! Поглянь, поглянь, поглянь. 
Упали коси звисока й затопили мене по саме серце. 
По коліна! Волосся лагідне. Волосся любе. Немов зі 
самого неба! Не видно неба. Бачиш, бачиш? Навіть 
обома руками не втримаю. Воно спадає на гілки вер-
би… Я відчуваю його в руках, воно як пташка. Воно 
кохає мене, кохає дужче, ніж тебе!

Мелізанда. Відпусти, відпусти… Може хтось 
надійти…

Пеллеас. Ні, ні, ні. Цієї ночі не відпущу тебе… 
Цієї ночі ти моя бранка, усю ніч, усю ніч…

Мелізанда. Пеллеасе! Пеллеасе!

Пеллеас. Обв’яжу твоїм волоссям гілки верби… 
не звільнишся… не звільнишся… Поглянь, поглянь, 
цілую твоє волосся… У ньому я щасливий… Від-
чуваєш, як цілую? Щораз вище та вище… Кожна 
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волосинка скаже тобі про це… Дивись, дивись, я 
відпускаю руки… Мої руки не тримають його, а ти 
усе одно не відпускаєш мене… (З вежі вилітають 
голуби, кружляють навколо).

Мелізанда. Ох! Ох! Мені боляче! У чому річ, 
Пеллеасе? Що літає навколо?

Пеллеас. Голуби вилетіли з вежі… Наполохав я 
їх, і вони злетіли…

Мелізанда. Пеллеасе, це мої голуби. Ходімо геть, 
відпусти, вони не повернуться…

Пеллеас. Чому не повернуться?

Мелізанда. Загубляться у темряві… Відпусти! 
Гляну вгору… Чую, хтось іде… Відпусти! Іде Ґоло! 
Гадаю, Ґоло! Почув наші голоси…

Пеллеас. Зажди! Зажди! Волосся обвиває гіл-
ки… Зачепилося, не зауважив я цього у темряві… 
Зажди! Зажди! (Увіходить Ґоло від дороги). Нічого 
не видно!

Ґоло. Що ви тут робите?

Мелізанда. Що роблю? Я… 

Ґоло. Та ви діти… Мелізандо, не вихиляйся 
з вікна, упадеш… Уже пізно. Знаєш? Скоро пів-
ніч. Такі забави у темряві ні до чого. Та ви діти… 
(Нервово сміється.) Які ви ще діти! І які ще! (Ґоло і 
Пеллеас виходять)

Ява друга

Заходять Ґоло і Пеллеас

У пивницях замку 

Ґоло. Уважніше. Сюди, сюди. Ви ніколи не бували 
тут, у пивницях?

Пеллеас. Бував. Одного разу. Трапилась нагода. 
Але давненько…

Ґоло. Пивниці тягнуться Бог зна куди. Зáмок 
стоїть на печерах. Відчуваєте мертвотний запах? Це 
від стоячої води, про яку я розповідав… Під нами є 
підземне озеро. Ходімо до кінця, обережно, над нами 
камінь, трохи пригніться. Пригинайтесь. Запах уда-
рить різко у ніс. Не лякайтесь…Я підтримаю… До-
лоню не подавайте, бо може сповзти… Подайте руку. 
Пеллеасе, бачите прірву? (Стривожений).

Пеллеас. Так, так, здається, бачу дно провалля! 
(Ледь збентежено). То світло від ліхтаря тремтить? 
(Випростовується, повертається обличчям до Ґоло) 
Ви…

Ґоло. Світло ліхтаря.. Так, так, я рухав ліхтарем, 
аби освітлювати стіни…

Пеллеас. Задихаюся… ходімо геть.

Ґоло. Гаразд. Ходімо. (Виходять мовчки)

Ява третя

Заходять Ґоло і Пеллеас

Тераса перед входом до пивниць

Пеллеас. О! Нарешті свіже повітря! Якоїсь миті 
я відчув – у тій безмежній печері мені зробиться по-
гано, от-от знепритомнію... Важке вологе повітря, 
немов свинцева роса, безпросвітна темрява, немов 
тісто з отрутою. А тут повітря широкого моря! Сві-
же, правдиво свіже, немов щойно розпущена квітка 
з листочками зеленими… Стривайте! Хтось недавно 
поливав квіти унизу. Запахло трояндами і травою. 
От-от полудень. Тінь від вежі накрила їх… Полудень. 
Б’є годинник. Діти побігли до моря, будуть купати-
ся… Стривайте! Ось там, на вежі, у вікні наша мати 
і Мелізанда…

Ґоло. Авжеж. Вибрали місце, де тінь. Тепер про 
Мелізанду. Я знаю, що було учора ввечері, й про що 
була розмова. Знаю достеменно. То були дитячі заба-
ви. Не буду повторювати. Вона дуже делікатна особа. 
Тим паче, готується стати мамою, треба зважати на 
це. Щонайменше хвилювання ладне викликати лихо. 
Уже не вперше я зауважив: між вами щось відбуваєть-
ся… Ви старший від неї, немає про що говорити… 
Намагайтесь її уникати. Але не надто відверто, не 
надто відверто… /Виходять/ 

Ява четверта

Заходять Ґоло та його синочок інольд

Перед замком 

Ґоло. (Намагається бути дуже-дуже спокійним). 
Інольдику, іди сюди, сядемо тут. Сідай мені на колі-
на. Звідси буде видно, що діється у лісі. Віднедав-
на зовсім не вдавалося тебе бачити. Уникаєш мене. 
Постійно з мачухою… Стривай. Сидимо якраз під 
вікнами мачухи… Напевне, молиться перед сном… 
Але скажи, Інольдику, вона частенько буває з дядеч-
ком Пеллеасом?

інольд. Так, так. Постійно, татусю. Коли вас не-
має удома.



135

Ìоріс ÌеÒеÐл²нк

Ґоло. О! Стривай, хтось іде там в саду, з ліхтарем! 
Але кажуть, вони не дуже поважають одне одного…
Здається, частенько сваряться… чи не так? Правда? 

інольд. Так, так. Правда.

Ґоло. Правда? Ага! Ага! І через що сваряться?

інольд. Через двері.

Ґоло. Як! Через двері! Ти про що?

інольд. Бо не зачиняються.

Ґоло. Хто не хоче зачинити? Зрештою, чому сва-
ряться?

інольд. Не знаю, таточку, може, через світло.

Ґоло. Я не про світло. Я про двері. Вийми пальці 
з рота… Будь розумним…

інольд. Татусю! Татусю! Більше не буду… (Плаче)

Ґоло. Стривай. Чому ти заплакав? Що діється з 
тобою? 

інольд. О! О! таточку! Через вас мені боляче!

Ґоло. Через мене? Де болить? Я не зумисне…

інольд. Ось тут, тут, на руці…

Ґоло. Нехотячи. Стривай. Не плач. Щось пода-
рую. Завтра.

інольд. А що, татусю?

Ґоло. Лук і стріли. Але скажи, що знаєш про 
двері.

інольд. А стріли будуть довгі?

Ґоло. Авжеж, довгі. Але чому не хочуть там зачи-
няти двері? Стривай. Чекаю нарешті на відповідь! Ні, 
ні, не розтуляй рота, ніби для плачу. Я не серджуся. 
Про що вони розмовляють, коли удвох?

інольд. Пеллеас і мачуха?

Ґоло. Так. Про що?

інольд. Про мене. Завжди про мене.

Ґоло. І що про тебе?

інольд. Кажуть, я виросту на дуже великого.

Ґоло. Ох! Господи! А я тут немов сліпець, котрий 
шукає скарб на дні океану! Немов отой щойно на-
роджений, залишений у лісі , а ви… Але стривай, 
Інольде. Я щось не второпав. Поговорімо серйозно. 
Пеллеас і мачуха ніколи не розмовляють про мене, 
коли я відсутній?

інольд. Розмовляють, розмовляють, таточку.

Ґоло. Ага!... і що розказують?

інольд. Кажуть, я виросту вищим від вас.

Ґоло. І ти завжди поруч з ними?

інольд. Так, так. Завжди, татусю.

Ґоло. І не відсилають тебе побавитися на двір?

Інольд. Ні, татусю. Тривожаться за мене, коли я 
не з ними.

Ґоло. Тривожаться? З чого ти взяв, що триво-
жаться?

інольд. Завжди плачуть у темряві.

Ґоло. Ага! Ага!

інольд. І я також плачу…

Ґоло. Так, так!

інольд. Вона бліда, татусю!

Ґоло. Ага! Ага! О, Господи, спокійно, спо-
кійно…

інольд. Татусю, що таке?

Ґоло. Нічого, нічого, хлопчику. Я побачив там у 
лісі вовка. Цілуються час від часу? Чи не так?...

інольд. Чи цілуються, татусю? Ні, ні. О! Було, 
татусю, один раз… один, коли падав дощ…

Ґоло. Цілувалися? Але як, як цілувалися?

інольд. Ось так, татусю, ось так. (Цілує тата в 
уста і регоче) О! О! Заважає борода, татусю! Поко-
лює, поколює! Борода посивіла, таточку, і волосся 
твоє стало сіре, цілком сіре. (У вікні над ними саме 
засвітили, світло упало на Ґоло та Інольда) О! О! 
Мачуха засвітила лампу…тепер стало видно, таточку. 
Видно…

Ґоло. Так, стає ясніше.

інольд. Ходімо туди, татусю, ходімо…

Ґоло. Куди туди?

інольд. Туди, де світло, татусю. 

Ґоло. Ні, синочку. Побудьмо трохи у темряві… 
Ми ще не знаємо, ще не знаємо… Здається, Пеллеас 
втратив розум…

інольд. Ні, татусю, не втратив, він дуже доб-
рий.

Ґоло. Хочеш до мачухи?

інольд. Авжеж, хочу! 

Ґоло. (Спочатку стримано, потім поступово 
тривожніше та збудженіше аж до завершення 
дії). Не галасуй. Піднесу тебе до її вікна. Воно дуже 
високо, хоча я високого зросту… (Підносить) Без 
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найменшого шуму. Мачуха може дуже налякатися… 
Вона у кімнаті?

інольд. Так! О! там ясно!

Ґоло. Вона сама?

інольд. Так… ні, ні! Дядечко Пеллеас також 
там.

Ґоло. Він…

інольд. Ай! Ай! Татусю, ви зробили мені боляче!

Ґоло. Дурниці. Помовч. Більше не буду. Інольде, 
пильнуй, пильнуй! Я майже втратив рівновагу. Говори 
тихіше. Що роблять?

інольд. Нічого, татусю.

Ґоло. Вони близько одне до одного? Розмовля-
ють?

інольд. Ні, татусю. Не розмовляють.

Ґоло. То що роблять?

інольд. Дивляться на світло лампи.

Ґоло. Обоє?

інольд. Так, татусю.

Ґоло. Ні пари з уст не випускають?

інольд. Ні пари, татусю. Очі розплющені у них.

Ґоло. Не наблизилися одне до одного?

інольд. Ні, татусю. Очі у них розплющені… Я 
боюся! Я так боюся!

Ґоло. Чого боїшся? Пильнуй! Пильнуй!

інольд. Татусю, опустіть!

Ґоло. Спостерігай!

інольд. Буду кричати, татусю! Опустіть! Опус-
тіть!

Ґоло. Гаразд! (Виходять)

ДіЯ ЧЕТВЕРТа

Ява перша

коридор у замку

Заходять Пеллеас і Мелізанда. Зустріч 

Пеллеас. Куди ти? Мушу поговорити з тобою 
увечері. Побачимося?

Мелізанда. Так.

Пеллеас. Я щойно від батька. Йому полегшало. 
Лікар повідомив, що загрози немає… Батько упізнав 
мене. Взяв за руку і сказав зі своїм звично дивним 
виглядом, відколи хворий: “Пеллеасе, Пеллеасе, це 
ти? Стривай. Я ніколи не зауважував, що у тебе таке 
серйозне прихильне обличчя, характерне для людей, 
яким не судилося довго жити… Треба мандрувати. 
Мандрувати…”. Якось дивно. Послухаю його… 
Мама плакала, слухаючи його, плакала з радости. Ти 
не зауважила? Так ніби увесь дім ожив. Люди вільно 
дихають, ходять… Послухай. Здається, розмовляють 
за дверима. Мерщій, мерщій кажи, побачимось?

Мелізанда. Де?

Пеллеас. У парку. Біля “Джерела незрячих”? 
Добре? Прийдеш?

Мелізанда. Прийду.

Пеллеас. То буде наш останній вечір. Подаюся в 
мандри, як порадив батько. Більше не побачимось.

Мелізанда. Пеллеасе, не кажи так… Я буду за-
вжди бачити тебе. Я завжди виглядатиму…

Пеллеас. Виглядай, виглядай…а я буду далеко, 
далеко, ти не побачиш мене…

Мелізанда. Пеллеасе, що з тобою? Не розумію 
нічого з того, що ти сказав.

Пеллеас. Розходьмося. Іди. За дверима розмо-
вляють.

 

Ява друга

Заходить Аркель

 аркель. Тепер, коли стан здоров’я батька Пел-
леаса поза небезпекою, а хвороба ця, стара служниця 
смерти, покинула замок, нехай нарешті запанує трохи 
радости та сонця у домі… Давно пора! Бо відколи 
ти у нас, тільки й розмов що про зачинену кімнату… 
Правду кажучи, Мелізандо, мені було жаль тебе… Я 
спостерігав за тобою. Ти жила серед нас, можливо й 
безтурботно, але в тебе був такий розгублений вигляд, 
як це буває з людиною, на яку постійно чигає біда – чи 
то на сонці, чи то у прекрасному саду… або вночі під 
подихом смерти… Але тепер усе інакше. В моєму 
віці, – і в цьому, можливо, закладено незаперечний 
плід мого життя, отож, у моєму віці я здобув незбаг-
ненну віру в передбачуваність подій. Я завжди бачив, 
як кожна молода вродлива людина може викликати 
навколо себе молодечі, прекрасні та щасливі події… 
І тепер тобі належить відчинити двері до нової епохи, 
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тої, яку я передбачав… Підійди. Чому ти стоїш мовч-
ки, опустивши погляд? Поцілував тебе тільки одного 
разу, того дня, коли ти приїхала до нас. А втім, старші 
чоловіки потребують часом доторкнутися устами до 
жіночого чола або дитячої щоки, бо хочуть вірити 
у свіжість життя і, в якусь мить, відкласти погрози 
смерти. Боїшся старечих уст? Якби ти знала, як було 
мені жаль тебе, останніми місяцями… 

Мелізанда. Дідусю, я не чулася нещасливою.

аркель. Дозволь поглянути на тебе зблизька, на 
хвильку!... Нам неабияк потрібно відчути красу, коли 
поруч смерть… (Заходить Ґоло).

Ґоло. Сьогодні увечері Пеллеас від’їжджає.

аркель. У тебе на чолі кров. Що з тобою?

Ґоло. Нічого, нічого… Ішов через тернові кущі.

Мелізанда. Нахиліть на хвильку голову, мій 
пане… витру чоло…

Ґоло. Не хочу.. не доторкайся до мене. Зрозумі-
ла? Забирайся геть. Не маю що тобі сказати. Де моя 
шпага? Я прийшов за шпагою…

Мелізанда. Ось тут, на молитовній лавці.

Ґоло. Подай. (До Аркеля). На березі знову знайшли 
мертвого селянина. Помер від голоду. Вони усі неначе 
затялися помирати під замком. (До Мелізанди) Де, де 
шпага? Чому ви затремтіли? Вас я не заб’ю. Кортіло 
тільки перевірити лезо. Шпагу я не використовую 
для вбивства. Чому розглядаєте мене, як злидаря? Я 
не прийшов просити у вас милостині. Невже споді-
ваєтесь уздріти в моїх очах те, що я бачу у ваших? 
Може, я знаю чогось набагато більше? Гляньте у ці 
її широко розплющені очі… Вони немов пишаються 
чистотою…

аркель. У них, на мою гадку, сама невинність!

Ґоло. Сама невинність! Вони більші за невин-
ність! Вони чистіші від очей ягняти… Вони самому 
Богові прочитають лекцію про невинність. Сама не-
винність! Послухайте! Я настільки близько до цієї 
невинности, що коли вона кліпає очима, відчуваю 
кожну війку. А втім, я не надто далеко від великих 
таємниць потойбічного світу. Тож помітити таємницю 
в її очах мені зовсім не складно!... Сама невинність! 
Сама невинність! У них небесні ангели немов справ-
ляють хрещення. Знаю, знаю ці очі! Я бачив їх у ро-
боті! Заплющіть їх! Заплющіть! Бо я їх вам заплющу 
навіки! Не тримайтесь за горло. Скажу просту річ… 
Не плекаю задніх думок… Якби тримав щось за пазу-
хою, хіба не сказав би? О! О! Не поривайтесь утікати! 

Сюди! Подайте руку! О! Ваші руки немов палають… 
Геть звідси! Мені гидко дивитися на ваше тіло! Геть 
звідси! Пізно утікати! (Хапає її за волосся). Попов-
зете за мною на колінах! На коліна! О! О! нарешті 
ваше довге волосся прислужиться належним чином. 
Праворуч! Далі ліворуч! Ліворуч! Знову праворуч! 
Пр...р! Пр…р! Уперед! Назад! По землі! по землі… 
Гляньте, гляньте, я вже сміюся, немов старий дід… 
Ха! ха! ха!

аркель (підбігає). Ґоло!

Ґоло (раптом ніби заспокоюється). Знайте. 
Робіть, як заманеться. Мені зась до усього цього. Я 
надто постарів. Зрештою, не шпигуватиму. Чекатиму 
нагоди.. І тоді… О! Тоді! Існує такий звичай. Просто 
існує такий звичай.

аркель. Що з ним! П’яний?

Мелізанда (ридає). Ні, ні. Просто уже не кохає 
мене… бідолашна я…

аркель. На місці Бога я б змилосердився над 
людськими серцями...

Ява третя

інольд взявся здвигнути каменюку

Біля джерела у парку

 інольд (Порається біля каменя, намагається 
його здвигнути). Ох! і важкий камінь… Важчий за 
мене… Важчий за всіх людей на світі. Важчий понад 
усе… Мій золотий м’яч потрапив поза скелю, а ця 
каменюка… ніяк не доберуся… Рукою не досягну, 
задалеко, камінь не піддається… Немов приріс до 
землі… (здалека долітає блеяння отари овець) Ох! 
Ох! Навіть вівці заплакали... Стривай! Сонце пропа-
ло… Ідуть вівці, ідуть… Ого скільки їх! Ого! Зляка-
лися темряви… Туляться одна до одної! Туляться! 
Плачуть. Ідуть швидко! Он ті відбилися, праворуч… 
Усі посунули праворуч.. Не можна! Пастух підганяє 
грудками землі… Ох! Ох! Прямують сюди… Побачу 
зблизька. Ого скільки їх! Тепер не мекають… Пасту-
ше! Чому перестали розмовляти?

Пастух. (Його не видно) Бо не рушили дорогою 
до кошари…

інольд. Куди пішли? Пастуше, пастуше, куди 
пішли? Не почув. Вівці далеко, далеко… Їх не чут-
но… Не пішли дорогою до кошари… Де заночують? 
Ох! Ох! Як темно… Треба попередити когось…
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Ява четверта

Заходить Пеллеас

Пеллеас. Сьогодні останній вечір… останній…. 
Мусить усе закінчитися…Я бавився немов хлопчик 
тим, про що навіть не підозрював… Я бавився, не-
мов уві сні, з пастками долі… І враз щось прояснило 
мені розум. Не знаю що? Втечу. Кричатиму радісно 
та з болем, як той сліпець, що вибігає з палаючого 
дому. Скажу їй, що втікаю… Пізня година. Її нема… 
Краще я піду геть, не побачимось… Але мушу поба-
чити сьогодні… Є таке, чого не пригадую… здаєть-
ся, ми не бачилися споконвіку… Ніби я не розгледів 
її погляду… Нічого не здобуду, якщо піду геть… А 
де усі ті спогади… То так, ніби я ніс дрібку води у 
серпанковому мішку. Мушу сказати їй несказане… 
(Увіходить Мелізанда).

Мелізанда. Пеллеасе!

Пеллеас. Мелізандо! Мелізандо! Мелізандо, це 
ти?

Мелізанда. Я.

Пеллеас. Підійди. Не стій там у місячному сяй-
ві. Підійди. Ми маємо багато про що поговорити… 
Підійди. У тінь липи.

Мелізанда. Зостануся у світлі…

Пеллеас. Нас можуть побачити з вікон. Підійди 
до мене, бо тут не побачать. Будь обережна!

Мелізанда. Хочу, аби мене бачили…

Пеллеас. Що з тобою? Невже ти вийшла так, що 
не зауважили?

Мелізанда. Так, ваш брат заснув…

Пеллеас. Пізня пора. Через годину зачинять 
брами. Треба бути обережним. Чому прийшла так 
пізно?

Мелізанда. Ваш брат прокидався, його розбудив 
поганий сон. Окрім цього, сукня зачепилася за цвяха 
на дверях. Ось, гляньте. Через те була затримка, так 
що я мусила бігти…

Пеллеас. Моя бідолашна Мелізандо! Ніяк не 
наважуся доторкнутись до тебе… Ти ще тамуєш 
подих… немов пташка, яку переслідують… Невже 
усе це чиниш задля мене? Відчуваю, як б’ється твоє 
серце, немов моє… Підійди… до мене…

Мелізанда. Мені не до сміху. Вірніше, до сміху з 
радости, але сама не знаю… Чому смієшся?

Пеллеас. Не сміюся… та ні… сміюся з радости, 
сам не знаю…Тут є чого плакати…

Мелізанда. Ми тут уже давно-давно Прига-
дую…

Пеллеас. Авжеж… багато місяців тому… Тож я 
не знав… Здогадуєшся, чому попросив тебе прийти 
саме цього вечора?

Мелізанда. Ні.

Пеллеас. Мабуть, востаннє ми бачимося… Виїж-
джаю назавжди!

Мелізанда. Чому наголошуєш на тому, що виїж-
джаєш?

Пеллеас. Повторюю те, про що ти знаєш сама! 
Хіба не здогадуєшся, про що мова?

Мелізанда. Але ж ні, ні. Не знаю.

Пеллеас. Не знаєш причини, чому я забираюся… 
Не знаєш, тому що… (кидається цілувати її)

Мелізанда (тихим голосом). Я теж тебе ко-
хаю…

Пеллеас. О! Мелізандо, що ти сказала! Я не 
розчув! Лід розтанув під розпеченим залізом! Про-
мовляєш голосом, який немов лине з іншого кінця 
світу! Не розчув… Кохаєш мене? Ти також кохаєш? 
Відколи?

Мелізанда. Споконвіку… Відколи побачила 
тебе…

Пеллеас. Твій голос неначе долетів з весняним 
морським вітром! Такого я не чув досі. То ніби упав 
дощ на моє серце! І ти мовиш геть таки щиро! Не-
мов ангел, якого запитують про щось… Мелізандо, 
не можу повірити у це… І за що покохала? За що? 
Кажеш правду? Не обдурюєш? Бодай на крапельку, 
аби викликати у мені усмішку?

Мелізанда. Ні. Я не звикла говорити неправду. 
Тільки твоєму братові кажу неправду…

Пеллеас. Ох! Як це звучить з твоїх уст! Твій голос! 
Твій голос… Він свіжіший і чистіший від джерельної 
води! Ніби чиста вода потрапила на мої уста… Ніби 
чиста вода потрапила на мої руки… Подай рученьки, 
подай! О! Такі вони зграбні! Ти така вродлива, що й 
уявити годі! Досі не бачив я нічого такого прекрас-
ного… Не знаходив, увесь час шукав удома… у полі. 
Не натрапляв на таку красу… І нарешті знайшов… 
Знайшов… Немає на землі вродливішої жінки! Де 
ти? Не відчуваю твого подиху…

Мелізанда. Дивлюсь на тебе…

Пеллеас. Чом дивишся так серйозно? Ми в тем-
ряві. Тут під деревом темно-темно. Ходи на світло. 
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Насолоджуймося нашим щастям. Ходи, ходи. Так 
мало часу…

Мелізандо. Ні, ні. Залишаймося тут… Ми ближче 
одне до одного у темряві…

Пеллеас. Не бачу твоїх очей. Де вони? Не уте-
чеш? Не думаєш зараз про мене…

Мелізанда. Думаю. Тільки про тебе…

Пеллеас. Дивишся убік…

Мелізанда. Побачила тебе там…

Пеллеас. Ти неуважна.. Що з тобою? Ніби роз-
гублена…

Мелізанда. Ні, ні. Щаслива. Просто сумно…

Пеллеас. Що за шум? (Павза). Зачиняють бра-
ми … 

Мелізанда. Ось так. Брами зачинено…

Пеллеас. Не зможемо повернутися? Чути засуви 
на брамах? Слухай! Слухай! Тепер великі ланцюги! 
Запізно,запізно!

Мелізанда. Тим краще! Тим краще!

Пеллеас. Ти? Ось, ось! Не від нас це усе тепер 
залежить! Кінець, перемога! Цей вечір приніс пере-
могу! Ходи! Ходи.. моє серце б’ється божевільно, 
аж відчуваю у горлі… (Кидається цілувати її). Пос-
лухай. Воно ось-ось задушить мене… Ходи! Ох! Як 
прекрасно тут у темряві…

Мелізанда. Хтось є позаду…

Пеллеас. Нікого не бачу.

Мелізанда. Я почула шум…

Пеллеас. Чую тільки, як б’ється твоє серце…у 
темряві…

Мелізанда. Я почула хрускіт листя на землі…

Пеллеас. То вітер дмухнув і з дива щез… Коли 
ми цілувались, він шумів.

Мелізнада. Якими великими стали наші тіні цьо-
го вечора!

Пеллеас. Вони поповзли аж углиб саду! Ох! Вони 
також цілуються далеко від нас! Глянь! Глянь!

Мелізанда (надтріснутим голосом). Ох! Він при-
чаївся за деревом!

Пеллеас. Хто?

Мелізанда. Ґоло!

Пеллеас. Ґоло? Де? Нічого не бачу!

Мелізанда. Там… за нашими тінями…

Пеллеас. Так, так. Побачив… Не обертаймось 
різко.

Мелізанда. Він тримає шпагу…

Пеллеас. А я ні…

Мелізанда. Він бачив, як ми цілувалися…

Пеллеас. Він не знає, що ми його зауважили… Не 
ворушись. Ґолови не обертай. Він ладний кинутися…
Спостерігає за нами… Поки що причаївся… Утікай, 
утікай. Негайно, туди. Дочекаюся… затримаю….

Мелізанда. Ні…

Пеллеас. …утікай…

Мелізанда. … ні!

Пеллеас. Він усе бачив… Уб’є нас!

Мелізанда. Тим краще! Тим краще!

Пеллеас. Ох! Ох! Усі зорі з нами!

Мелізанда. З нами! З нами!

Пеллеас. Ще! Ще! Уста до уст! Уста до уст! Уста 
до уст!

Мелізанда. Душею й тілом! Душею й тілом! Ду-
шею й тілом! (Ґоло кидається на них зі шпагою в руці, 
вдаряє Пеллеаса, той падає біля джерела. Мелізанда 
утікає налякана) Ох! Ох! Відваги ніби й не було! 
Відваги ніби й не було…Ох! (Ґоло переслідує її мовч-
ки, вона біжить лісом).

ДіЯ П’ЯТа

Ява перша

Аркель, Ґоло і лікар сидять у кутку покою. Мелі-
занда у ліжку

  
Лікар. Не від цієї рани може померти. Навіть 

найдрібніша пташка не померла би… не ми її убили, 
шановний володарю, не треба тужити…

аркель. Ні, ні. Гадаю, забагато мовчимо ми-
моволі. Недобрий знак… Гляньте, як вона спить…
спокійно, спокійно…можна подумати, ніби її душі 
стало холодно назавжди…

Ґоло. Я вбив її… Але ж нізащо! Тут навіть камінь 
заридає! Цілувалися, немов діточки… Були братом 
і сестрою… А я, а я убив їх в одну мить! Убив без 
вагань, так, так…Убив, не вагаючись… 

Лікар. Тихіше. Прокидається…
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Мелізанда. Відчиніть вікно… відчиніть…

аркель. Мелізандо, відчинити ось це?

Мелізанда. Ні, ні. Те велике… хочу бачити…

аркель. Зараз уже вечір, чи не надто холодне 
морське повітря?

Лікар. Відчиняйте, відчиняйте…

Мелізанда. Дякую… Сонце заходить?

аркель. Так. Сонце заходить над морем. Уже 
пізно. Мелізандо, як чуєшся?

Мелізандо. Добре, добре. Чому питає? Так ще 
ніколи добре не чулася… А здається, щось важливе 
знаю…

аркель. Ти про що? Не збагну…

Мелізанда. Я й сама не збагну, що кажу, так, 
так… Не збагну, що кажу…Не збагну, що кажу… 
Не збагну, що кажу…

аркель. Та що ти, та що ти. Я дуже радий чути 
тебе. Останніми днями ти марила, і ніхто не міг зро-
зуміти твоїх слів… але тепер усе позаду!

Мелізанда. Не знаю… Дідусю, ви самі зараз 
тут?

аркель. Ні. Поруч зі мною лікар, він тебе повер-
нув до життя…

Мелізанда. А!

аркель. Ще тут є один…

Мелізанда. Хто?

аркель. То.. не будемо тебе лякати. Він тобі не 
бажає ані найменшого зла. Будь певна… Якби побо-
ювалася, він піде геть.. Він дуже хвилюється…

Мелізанда. Хто це?

аркель. Це.. це твій чоловік… Ґоло…

Мелізанда. Невже Ґоло тут? Чому не підійде до 
мене?

Ґоло (підповзає до ліжка). Мелізандо, Мелі-
зандо…

Мелізанда. Ґоло, це ви? Ледь-ледь упізнала… 
То від надвечірнього сонця, разить очі… Чому роз-
глядаєте стіни? Ви змарніли, постаріли. Ми довго не 
бачилися, правда?

Ґоло (до Аркеля та лікаря). Дорогі мої друзі, 
може, вийдете на хвильку…Двері нехай будуть роз-
чинені навстіж… тільки на хвильку… Мушу щось 
їй сказати. Без цього не зможу померти… Гаразд? 
Повернетесь одразу ж… Прошу, послухайте… Я не-

щасна людина. (Ті виходять). (Дуже емоційно). Мелі-
зандо, тобі мене жаль, як і мені тебе жаль, правда? 
Мелізандо… Мелізандо, прощаєш?

Мелізанда. Так, так. Прощаю… А за що?

Ґоло. Мелізандо, я тобі завдав чимало лиха… 
Зараз не час розповідати про те лихо… Але я усві-
домлюю його, усвідомлюю, і так чітко, нарешті… від 
першого дня… У всьому я завинив – у тому, що стало-
ся, і в тому, що має бути… Якби ти змогла збагнути, 
то усвідомила б його так само, як я! Усвідомлюю все, 
усвідомлюю! Та я кохаю тебе несамовито! Несамови-
то! А тепер комусь пора померти… Мені пора… Хотів 
би тільки знати… Хотів би запитати… Не гніваєшся 
на мене? Скажи правду тому, кому пора… Він мусить 
знати правду. Бо інакше не зможе спокійно заснути… 
Скажи правду, присягни, гаразд?

Мелізанда. Гаразд.

Ґоло. Ти кохала Пеллеаса?

Мелізанда. Так, звичайно. Кохала. Він мені по-
добався. Де він?

Ґоло. Ти нічого не збагнула. Не хочеш зрозумі-
ти? Мені видається… Мені видається… Так, ось... 
Запитую, чи ти кохала його гріховно? Чи ти? Чи ви 
согрішили? Скажи! Скажи, що так, так, так.

Мелізанда. Ні, ні. Не согрішили. Чому запи-
туєш?

Ґоло. Мелізандо! Скажи правду, перед Господом 
Богом!

Мелізанда. Хіба я не сказала правду?

Ґоло. Не говори неправди – і ще перед смертю!

Мелізанда. Хто збирається помирати? Я?

Ґоло. Ти, ти і я. Після тебе. Нам потрібна прав-
да… Урешті-решт потрібна правда. Чуєш? Скажи усе! 
Скажи усе. Прощаю тобі усе!

Мелізанда. Чому ти збираєшся померти? Я цього 
не знала.

Ґоло. Тепер знаєш… Настала відповідна пора! 
Негайно! Негайно! Правду! Правду …

Мелізанда. Правда… правда…

Ґоло. Мелізандо! Де ти? Де ти? Це проти приро-
ди! Мелізандо! Де ти? (На порозі з’являються Аркель 
і лікар, Ґоло зауважує їх) Так, так. Це ви. Заходьте… 
Нічого не знаю. Безнадійно… вона уже задалеко від 
нас. І ніколи не знатиму! Помру тут, як той сліпець!

аркель. Що ви зробили? Уб’єте її…

Ґоло. Уже убив…
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аркель. Мелізандо!

Мелізанда. Так, так, дідусю?

аркель. Так, доню… Що маю робити?

Мелізанда. Хіба правда у тому, що починається 
зима?

аркель. Чому запитуєш?

Мелізанда. Холодно. Немає листочків…

аркель. Тобі зимно? Зачинити вікна?

Мелізанда. Ні… почекаймо, поки сонце зайде за 
море. Опускається так повільно. Це правда вже зима 
починається?

аркель. Тобі зима не до вподоби?

Мелізанда. О! Ні. Мені зимно! Я так боюся силь-
них холодів…

аркель. Тобі краще?

Мелізанда. Авжеж, авжеж. Не варто хвилюва-
тися.

аркель. Хочеш глянути на свою дитину?

Мелізанда. Яку?

аркель. Свою. Донечку…

Мелізанда. Де вона?

аркель. Тут, поруч…

Мелізанда. Дивно… не можу взяти її на руки…

аркель. Адже ти ще дуже квола. Я сам потримаю 
її. Глянь…

Мелізанда. Вона не усміхається... Маленька… 
Зараз заплаче… Мені жаль її…

 (До палати увіходять одна за одною служниці, 
стають мовчки попри стіни і очікують)

Ґоло. У чому річ? Хіба їм усім тут місце!

Лікар. Це служниці…

аркель. Хто їх покликав?

Лікар. Не я…

Ґоло. Чому ви тут? Вас ніхто не кликав… Що вам 
тут робити? Урешті-решт, що це означає? Відповідай-
те! (Ті мовчать).

аркель. Не так голосно… Вона ось-ось засне… 
Заплющила очі…

Ґоло. Це може…?

Лікар. Ні, ні. Гляньте. Дихає…

аркель. У неї очі повні сліз. То плаче її душа… 

Чому простягла руки? Що хоче цим сказати?

Лікар. Простягла до дитини. Це мати бореть-
ся з…

Ґоло. Саме зараз? Саме зараз? Треба сказати. Ка-
жіть! Кажіть…

Лікар. Можливо…

Ґоло. Зараз? Ох! Ох! То я скажу їй… Мелізандо! 
Мелізандо! Залиште мене самого! Зоставте самого 
з нею!

аркель. Ні, ні. Не підходьте… Не турбуйте її… 
Нічого не кажіть їй… Ви не знаєте, що то таке – 
душа…

Ґоло. Я не завинив… не завинив!

аркель. Тихіше…тихіше… Говорімо пошепки. 
Зараз. Не турбуйте її… Душа людини мовчазна-мов-
чазна… Душі людській до вподоби відходити одній 
самій… Мучиться дуже, дуже гідно. Ґоло, але сумує-
мо, сумуємо за усім тим, що бачимо… (У цей момент 
усі служниці клякають у глибині покою. Звертається 
до них). У чому річ?

Лікар (підходить до ліжка і контролює пульс). 
Вони мають рацію…

аркель. Я не зауважив. Ви упевнені?

Лікар. Авжеж, авжеж.

аркель. Я нічого не почув… Так миттєво, миттє-
во… Відійшла, нічого не сказавши… (Ґоло плаче. Зву-
чить лагідна, прихована мелодія кінця, дуже тиха) 
Ґоло, ідіть звідси… Їй потрібен спокій, зараз… Ідіть, 
ідіть.. Усе це жахливо, але це не ваша провина … То 
була тендітна істота, дуже спокійна та мовчазна... То 
була невеличка таємнича істота, як усі ми… Вона тут, 
немов старша сестра рідної дитини… Ідіть… Дитині 
не можна залишатися у палаті… Дитині треба жити, 
відтепер замість мами. Надійшла черга малої. 

Завіса
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