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Становлення української сценографії 20–30-х рр. 
ХХ ст. у всьому розмаїтті її шкіл, напрямків, по-
статей, явищ – ще не до кінця вивчена тема з історії 
національного мистецтва. Зокрема, пропонована 
публікація – це спроба доповнити галерею вітчиз-
няних театральних художників, вписавши ще одне 
ім’я, яке свого часу було несправедливо вилучено з 
історії української культури. Йдеться про театрально-
го художника, Владислава Адамовича Чвалінського 
(1907–1938), чию життєву й творчу долю намагає-
мось реконструювати на підставі архівних докумен-
тів, преси та мемуаристики. Забігаючи наперед, за-
значимо, що суперечливих свідчень та нез’ясованих 
питань у цій темі наразі більше, аніж конкретних та 
доведених фактів. Проте у столітній сезон Театру 
ім. М. Заньковецької вважаємо за потрібне бодай у 
першому наближенні відкрити це, невідоме не лише 
загалові, а й самим заньківчанам, ім’я.

До сьогодні найбільш розлогу згадку про Владис-
лава Чвалінського можемо зустріти у книжці Федора 
Нірода “Спогади художника, або Записки щасливої 
людини”[1]. Із спогадів Ф. Нірода довідуємося, як ще 
у студентські роки, за рекомендацією свого приятеля, 
на той час уже маляра Моріца Уманського, він став 
художником-макетником у Державному Польському 
театрі. Цей драматичний театр у 20–30-х рр. активно 
діяв у Києві. Однак, за кілька років Моріц Уманський 
відійшов від роботи із цим колективом.  На думку 
Ф. Нірода, причина полягала в тому, що М. Уман-
ського захопили інші проєкти, зокрема співпраця із 
Олександром Довженком. Відтак, на місці головного 
художника його заступив маляр Федір Нірод, а згодом 
до команди долучився ще один польський митець, що 
народився в Росії, – Владислав Чвалінський.

леÒ ²ÊÀÐÀ: дÎ ÒвÎÐчÎї б²ÎгÐÀÔ²ї 
влÀдÈÑлÀвÀ чвÀл²нÑьÊÎгÎ

Оксана ПаЛій

²ÑÒÎÐ²ß

Заньківчани. Перший праворуч – Владислав Чвалінський. 
1930-ті рр.

До 100-річчя
Національного академічного
українського драматичного театру ім. М. Заньковецької
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Коли ж наприкінці 30-х рр. польський театр було 
розформовано, то Федорові Ніроду завдяки клопо-
танню іншого киянина, режисера Василя Харченка, 
вдалося 1934 року влаштуватися на роботу художни-
ком-постановником до Театру імени Марії Занько-
вецької. Заньківчани були стаціоновані у Запоріжжі, 
тож митцеві довелося також переїхати туди. Згодом 
Ф. Нірод запросив того ж таки В. Чвалінського до 
Запоріжжя, куди В. Чвалінський приїхав з дружиною 
італійкою (в першій редакції спогадів Нірода назва-
на грекинею) Іолантою Чвалінською. Ще пізніше 
до гурту приєднався брат художника Юлій та його 
дружина Манюся. Через особисті перипетії, “това-
риство чотирьох” згодом розпалось. Із спогадів того 
ж таки Ф. Нірода стає відомо, що Іоланта походила з 
міста Єлисаветграда (нині – Кропивницький), однак 
мала італійський паспорт. Після розстрілу чоловіка 
її викликали в запорізьке управління НКВС і нака-
зали впродовж доби залишити територію радянської 
держави. Новонароджена дитина повинна була зали-
шитись у Запоріжжі, оскільки її батько мав радянське 

громадянство. У відчаї жінка пригрозила, що пові-
ситься на дверях запорізького НКВС, якщо дитину 
не відпустять разом із нею. Чи то погрози матері, 
чи то з інших причин, але Іоланті Чвалінській разом 
із хлопчиком вдалося виїхати в Італію, до Мілана 
(в іншій версії – Турина). Поневіряючись на чужині, 
молода мати з немовлям невдовзі померла. 

Зауважимо, що у різних редакціях спогадів 
Ф. Нірода подробиці перебування І. Чвалінської із 
сином в Італії відрізняються: за однією із версій, 
жінка померла одразу по прибуттю до Італії, впавши 
мертвою просто на тротуар, а хлопчика підібрала под-
ружня пара похилого віку. Вони й виховали сина І. та 
В. Чвалінських. В іншій редакції спогадів Ф. Ніро-
да довідуємося, що Іоланта Чвалінська деякий час, 
прибувши до Італії, працювала вчителькою, однак 
захворіла на туберкульоз і швидко згасла. Хлопчика 
виховала подружня пара італійців, у яких мешкала 
молода мати. Так чи інакше, ці суперечливі згадки 
Федора Нірода стали усе ж першими оприлюдненими 
відомостями про сталінські репресії щодо заньків-
чанських митців. І саме ці мемуарні згадки слугували 
поштовхом до якомога повнішого вивчення творчої 
біографії Владислава Чвалінського та започаткування 
наукового дослідницького інтересу до теми “репре-
совані заньківчани” загалом.

Відтак, спираючись на друковані видання з історії 
Театру імени Марії Заньковецької, поточну тогочасну 
періодику, карну справу Владислава Чвалінського, що 
нині зберігається в головному галузевому архіві СБУ,  
а також матеріяли з архіву відділу кадрів Одесько-
го художньо-театрального училища ім. Митрофана 
Грекова, спробуємо підсумувати наявну інформацію, 
максимально реконструюючи творчу діяльність Вла-
дислава Чвалінського.

Отож, як довідуємося із автобіографії митця, яка 
зберігається в його особовій справі, він народився 
у м. Бялисток (Польща) 14 січня 1907 р. в родині 
лікаря [2]. Після народження сина родина переїхала 
до м. Чигирина. Очевидно, саме тому В. Чвалінський 
на питання про національність і громадянство зазна-
чив: “Поляк, громадянин УРСР” [3]. Маємо вірити, 
очевидно, саме цьому документу,а не згадці Ф. Ніро-
да про Росію як місце народження М. Чвалінського. 
Але на цьому розбіжності із відомостями, подани-
ми Ф. Ніродом у спогадах, не завершуються. Так, 
наприклад, із автобіографії довідуємося, що вищу 
професійну освіту митець здобув в Одеському ху-
дожньому інституті упродовж 1930–1934 рр. (сьо-
годні цей навчальний заклад має назву Одеське ху-
дожньо-театральне училище імени Митрофана 
Грекова – О. П.) [4]. Про свою працю в Державному 
польському театрі у Києві Владислав Чвалінський в 
автобіографії не згадує зовсім. Так само і в книжці 

Владислав Чвалінський. Портрет Л. Самборської. 
З архіву відділу кадрів Одеського художньо-театрального 
училища імені Митрофана Грекова.
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сучасного польського дослідника П. Горбатовського, 
присвяченій цьому театральному колективові, нам 
не вдалося виявити жодної згадки про діяльність тут 
Владислава Чвалінського, навіть більше – не названо 
імени й Моріца Уманського [5].

При цьому варто зауважити, що справді, Моріц 
Уманський, так само як і окремі митці українського 
театру, мали досвід співпраці із польською сценою 
у Києві. Проте цією точкою перетину був зовсім не 
Державний польський театр, а Польська театраль-
на студія на Печерську[6]. За матеріялами інформа-
ційних заміток у тогочасній періодиці нам вдалося 
встановити, що крім Моріца Уманського, із цією 
Польською театральною студією на Печерську сво-
го часу співпрацювали Любов Гаккебуш, Олександр 
Корольчук, Наталя Половко, Всеволод Фальський, 
Олександр Скибневський та Василь Харченко. Прик-
метно, що в пресі діяльність цієї польської студії най-
більше висвітлював Дмитро Антонович. Проте, імени 
Владислава Чвалінського серед діячів згаданої студії 
ми також не виявили. На нашу думку, і Державний 
польський театр у Києві, і Польська театральна студія 
на Печерську – це окремі сюжети театрального життя 
Києва, які ніяк не пов’язані із творчістю Владислава 
Чвалінського.

Додатковим підтвердженням цієї тези, на нашу 
думку, є той факт, що в архіві відділу кадрів Одесь-
кого художньо-театрального училища ім. М. Грекова 
вдалося виявити рисунок Ліни Самборської авторства 
Владислава Чвалінського [7]. Саме на початку 1930-х 
років відома одеська акторка та антрепренерка поль-
ського походження Ліна Самборська (сценічний псев-
донім Наталі Самборська – О. П.) 
викладала у цьому навчальному 
закладі акторську майстерність та 
грим. Як свідчать оголошення в 
одеських часописах, зокрема  “Те-
атр. Клуб. Кіно”, ще на початку 
30-х років. Л. Самборська поєднува-
ла педагогічну діяльність із висту-
пами на сцені. Зокрема, виступала і 
в Запоріжжі, а невдовзі, із стаціону-
ванням в цьому місті українського 
театру, перейшла туди на постійну 
працю як асистент режисера та пе-
дагог заньківчанської студії [8].

Припускаємо, що саме Л. Сам-
борська [9] рекомендувала В. Чвалін-
ського керівництву Театру імени 
Марії Заньковецької. Адже із Одеси 
до Запоріжжя була скерована доволі 
велика кількість кравців, перукарів 
(наприклад, саме в Одесі здобув про-
фесійний вишкіл знаменитий зань-

ківчанський перукар Всеволод Карлін – О. П,), рекві-
зиторів, костюмерів та інших фахівців “невидимих” 
для глядачів спеціяльностей, але вкрай необхідних 
для налагодження нормальної роботи театрального 
колективу. 

Як зазначено в обвинувальному акті [10], Вла-
дислав Адамович Чвалінський був художником-
постановником Театру імени Марії Заньковецької. 
Першою поставою на сцені стали “Майстри часу” 
І. Кочерги (прем’єра – 16 листопада 1934 р.) [11]. Ре-
жисером-постановником цього спектаклю був Василь 
Харченко. Варто відзначити, що Василь Харченко та 
Владислав Чвалінський утворили доволі ефективний 
творчий тандем. У співпраці режисера та художника 
впродовж одного театрального сезону вийшли “Ваг-
рамова ніч” Л. Первомайського  та “Платон Кречет” 
О. Корнійчука [12]. Крім того, В. Чвалінський здійс-
нив оформлення до такого відомого заньківчанського 
“довгожителя” як вистава “Дай серцю волю, заведе 
в неволю” М. Кропивницького, але вже у співпраці 
з іншим режисером – І. Богаченком  [13]. Художник 
оформив простір цього спектаклю етнографічно точ-
но, спираючись на впізнавані національні візуаль-
ні образи. Однак, задник навіть цього класичного 
спектаклю у виконанні В. Чвалінського – краєвид 

Îксана ПÀл²й

Сцена з вистави “Майстри часу”  І. Кочерги.  
Режисер – І. Богаченко, художник – В. Чвалінський. 
Державний український драматичний театр 
ім. Марії Заньковецької, 1934 р.
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українського села, як і декорації в цілому 
– виявляє ретельний мистецький добір ви-
ражальних засобів, близький до лаконізму. 
Митець не зловживав  традиційними у таких 
випадках побутовими “тинками, соняшника-
ми та глечиками”.  

Можемо припускати, що Владислав Чва-
лінський за короткий час зарекомендував себе 
як перспективний художник, котрий міг ви-
рішувати сценічний простір як у спектаклях 
за творами класичної, так і сучасної драма-
тургії.

На жаль, ця висхідна лінія творчого рос-
ту митця була трагічно обірвана постановою 
керівника Запорізького міського відділення 
НКВС “тов.”. Марченка від 27 вересня 1937 р. 
та ордером №1073. В цьому ордері зазначено, 
що у м. Запоріжжі за адресою вул. Лібнехта 
80, кв. 11, наказано здіснити обшук та ареш-

І. Богаченко – Карфункель 
у виставі “Майстри часу” 
І. Кочерги.  
Режисер – І. Богаченко, 
художник – В. Чвалінський
Державний український 
драматичний театр 
ім. Марії Заньковецької, 
1934 р.

Програмка та сцена з вистави “Майстри часу”  І. Кочерги.  
Режисер – І. Богаченко, художник – В. Чвалінський. 
Державний український драматичний театр 
ім. Марії Заньковецької, 1934 р.
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тувати громадянина Чвалінського 
Владислава Адамовича [14]. 

Відтак з осені 1937 р. митець 
потрапляє у жорна репресивної ра-
дянської машини: почались допити 
в Запорізькому НКВС. Свідчен-
ня були одностайними: Владислав 
Адамович Чвалінський “вів активну 
контрреволюційну діяльність на ко-
ристь буржуазної Польщі”. Відтак, в 
обвинувальному акті вказано, що у 
Запорізьке міське відділення НКВС 
надійшла інформація, що Владис-
лав Адамович Чвалінський вороже 
налаштований до радянської влади, 
активно провадить контрреволюцій-
ну націоналістичну агітацію, вихва-
ляючи фашистську Польщу, дискре-
дитуючи радянську владу. Саме на 
підставі цих відомостей В. Чвалінсь-
кий був арештований. І, як повідом-
ляється в обвинувальному акті, всі 
ці відомості підтверджені [15]. Проте художник не 
зламався в цих нелюдських умовах і не визнав своєї 
“провини” [16].

Так зване “слідство” тривало кілька місяців: з ве-
ресня по грудень 1937 р. Підсумкове рішення остаточ-
не: Чвалінський В. А. обвинувачувався за ст. 54-10, 
Ч.2 КК. УССР за контрреволюційну націоналістичну 
діяльність, відтак рішенням НКВС СРСР і прокурора 
СРСР від 20.12.1937 засуджений до розстрілу. Рішен-
ня було виконано 3 січня 1938 р. [17]. Де це сталось? 
Найімовірніше, в тому ж Запоріжжі, де й тривало 
“судочинство”. 

Трагічні сторінки життєпису родини Чвалінських 
на цьому не закінчуються. Як довідуємося з прото-
колу обшуку, В. Чвалінський мешкав разом із своєю 
дружиною Іолантою Маріані [18]. Тобто, інформація 
про те, що дружина була іноземкою, має своє під-
твердження. Однак, точних вказівок щодо її націо-
нальности, на жаль, у документі нема. Спростувати 
чи підтвердити легенду про її депортацію в Італію, 
нам також не вдалося. Архів Червоного Хреста в 
Одесі, який, власне, і здійснював таке переміщення 
осіб в радянський період і мав відповідну докумен-
тальну інформацію, ще 2013 р. був переданий на 
постійне зберігання із Державного архіву Одеської 
области до Військово-історичного архіву Російської 
Федерації. 

А от щодо інформації, поданої у спогадах Ф. Ніро-
дом про те, що буцімто батьки Іоланти Чвалінської 
родом із Кіровограда, варто зробити таку заувагу [19]. 
В “анкеті арештанта” сам В. Чвалінський, зазнача-
ючи склад сім’ї, вказав, що його батько, Адам Ан-

зельмович Чвалінський, лікар, працював у місцевій 
поліклініці, а мати, Антоніна Юліянівна Чвалінська, 
живе при батькові, тобто домогосподарка. Станом на 
1937 р. вони мешкали у Кіровограді за адресою – Чи-
гиринська, 24 [20]. Тому, можливо, Ф. Нірод просто 
забув чи випадково переплутав місця проживання 
батьків Владислава Чвалінського та батьків Іоланти 
Чвалінської-Маріані? На таку можливість вказує і той 
факт, що мати В. Чвалінського – Антоніна Юліянівна, 
вже після Другої світової війни, у часи “хрущовської 
відлиги”, намагалася домогтися реабілітації свого 
сина. Її листи, звернення до “компетентних органів”, 
датовані 1950–1960-ми роками, надіслані з того ж 
таки Кіровограда, тільки замість Чигиринської, 24, 
подано адресу – вул. Двадцятиріччя радянської 
міліції,10 [21].  

Найтрагічніше в цій історії те, що мати художни-
ка, прохаючи про реабілітацію сина, навіть не підоз-
рювала, що фактично по двох місяцях після арешту 
його було розстріляно. Як випливає із листування 
Антоніни Чвалінської, вона вважала, що син загинув 
у таборах, не маючи змоги подати про себе звістку 
рідним!

У результаті численних листів була здійснена так 
звана прокурорська перевірка, і – ... матері відмо-
вили у реабілітації сина. Владислава Чвалінського, 

Сцена з вистави “Дай серцю волю, заведе в неволю” М. Кро-
пивницького. Режисер – І. Богаченко, художник – В. Чвалін-
ський. Державний український драматичний театр  ім. Марії 
Заньковецької, 1937 р.
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художника Театру імени Марії Заньковецької було 
реабілітовано посмертно лише 1989 року. 

Справа Владислава Адамовича Чвалінського – це 
лише перша спроба відкрити кривавий, моторошний 
айсберг репресованих митців радянської доби, аби 
назавжди повернути їхні імена в історію нашої куль-
тури. Адже навіть у третьому тисячолітті ми ще досі 
не осягнули до кінця масштабів і глибини трагедії 
“розстріляного Відродження”, театрального в тому 
числі.

1. Нірод Ф. Спогади художника, або Записки щас-
ливої людини / Федір Нірод /  упоряд. Н. Михайлової та 
В. Томазова. – К.: Либідь, 2004. – 177 с.

2. Анкета арештованого – Особова справа 
Чвалінського Владислава Адамовича – Головний галу-
зевий архів Служби Безпеки України. – Інв. № 37007 
(П-18217). – Арк.5.

3. Там само. 
4. Одеське художньо-театральне училище імени 

Митрофана Грекова з 1930 по 1934 рр., тобто на час 
навчання Владислава Чвалінського, мало статус інсти-
туту; докладніше про це можна довідатися за посилан-
ням – режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/.

5. Horbatowski P. W szponach polityki. Polskie życie 
teatralne w Kijowie 1919–1938 /  Piotr Horbatovski. – 
Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999. – 255s.

6. Неллі В. Моріц Уманський / Влад Неллі. – К.: 
Мистецтво. – С.35.

7. Портрет Ліни Самборської авторства Вла-
дислава Чвалінського – архів відділу кадрів Одеського 
художньо-театрального училища імени Митрофана 
Грекова.

8. Спогади Оксани Василівни Харченко / Інтерв’ю 
від 23 червня 2014 р. – Архів автора.

9. Ліна Самборська, сценічне ім’я – Наталі Сам-
борська. Акторка, режисерка, антрепренерка та пе-
дагог польського походження. Професійний акторський 
вишкіл пройшла у Харкові. Впродовж 10–20-х рр. була 
акторкою та мистецьким керівником театральних 
антреприз в Одесі.  Від 1932 року почала працювати в 
Театрі імени Марії Заньковецької у Запоріжжі. Однак, 
вже 1936 року вона працювала в Омському драматично-
му театрі як режисер та керівник місцевої театраль-
ної студії. Саме колишня заньківчанка Л. Самборська  
була одним із перших педагогів з акторської майстер-
ности Михайла Ульянова, а згодом скерувала його до 
вахтангівців. 

Як відомо, театр ім. Вахтангова під час Другої 
світової війни перебував в евакуації саме в Омську. Тоді 
ж, упродовж квітня 1942 р. в Омську відбулися своєрідні 
“гастролі” і заньківчан, які на той час перебували в 

Тобольську. Вахтангівці разом з заньківчанами здій-
снювали спільні акції, які допомагали збирати кошти на 
фронт. Очевидно, постать польки Ліни Самборської у 
становленні системних творчих контактів між зань-
ківчанами та вахтангівцями відіграла ключову роль.

10. Обвинувальний акт громадянина Чвалінського 
Владислава Адамовича. – Особова справа Чвалінсько-
го Владислава Адамовича. – Головний галузевий архів 
Служби Безпеки України. – Інв. № 37007 (П-18217) – 
Арк.23.

11. Макет вистави “Майстри часу” І. Кочерги у 
виконанні В. Чвалінського, нині зберігається у фондах 
Музею театрального, музичного і кіномистецтва 
України  у Києві. Цей макет, як і інші матеріяли свого 
часу, передала на зберігання прийомна донька Василя 
Івановича Харченка – Оксана Василівна Харченко.

12. Кулик О. Львівський театр імені М. К. Зань-
ковецької / Олексій Кулик. – К.: Мистецтво, 1989.  – 
С.146.

13. Там само – С.147.
14. Ордер на арешт  № 1073. – Особова справа 

Чвалінського Владислава Адамовича. – Головний га-
лузевий архів Служби Безпеки України. – Інв. № 37007 
(П-18217). – Арк.3.

15. Обвинувальний акт громадянина Чвалінського 
Владислава Адамовича. – Особова справа Чвалінсько-
го Владислава Адамовича. – Головний галузевий архів 
Служби Безпеки України. – Інв. № 37007 (П-18217). – 
Арк.23.

16. Протокол допиту обвинуваченого Чвалінського 
Владислава Адамовича. – Особова справа Чвалінсько-
го Владислава Адамовича. – Головний галузевий архів 
Служби Безпеки України. – Інв. № 37007 (П-18217). – 
Арк.10.

17. Підсумкове рішення за матеріалами карної 
справи № 16109 щодо Чвалінського Владислава Ада-
мовича. – Особова справа Чвалінського Владислава 
Адамовича. – Головний галузевий архів Служби Безпеки 
України. – Інв. № 37007 (П-18217). – Арк.43.

18. Протокол обшуку. Особова справа Чвалінського 
Владислава Адамовича. – Головний галузевий архів 
Служби Безпеки України. – Інв. № 37007 (П-18217). – 
Арк.4.

19. Нірод Ф. Спогади художника, або Записки щас-
ливої людини / Федір Нірод / упоряд. Н. Михайлової та 
В. Томазова. – К.: Либідь, 2004. – С.48.

20.  Анкета арештованого Чвалінського Владислава 
Адамовича. – Особова справа Чвалінського Владислава 
Адамовича. – Головний галузевий архів Служби Безпеки 
України. – Інв. № 37007 (П-18217). – Арк.5-6.

21. Звернення Чвалінської А. Ю. від 9 травня 
1956 р. – Особова справа Чвалінського Владислава 
Адамовича. – Головний галузевий архів Служби Безпеки 
України. – Інв. № 37007 (П-18217) – Арк.26.
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Восени 2008 р. в Москві на Новодівичому 
цвинтарі було відкрито пам’ятник на могилі Михайла 
Олександровича Ульянова – видатного актора, ба-
гатолітнього керманича Московського державного 
академічного театру імени Євгенія Вахтангова. 

Справді, саме на сцені вахтангівців Михайло 
Ульянов розкрив свій акторський талант у поставах 
за творами світової класики, зокрема: “Ричард ІІІ”, 
“Антоній і Клеопатра”, “Два веронці” В. Шекспіра, 
“Принцеса Турандот” К. Гоцці, “Філумена Мартура-
но” Е. де Філіппо, “І понад вік триває день” Ч. Айт-
матова та ін.

Треба віддати належне російській театрознавчій 
науці: про класика російської сцени і кіно Михайла 
Ульянова, крім друкованих матеріялів, є кілька ін-
тернет-сайтів з докладними біографічними даними, 
переліком робіт як у театрі, так і в кіно, а також за-
писи постав різних років на телебаченні, світлини з 
родинного архіву. Це дає змогу широкому колу людей 
з усього світу ознайомитися з творчістю цієї непере-
січної особистости, а відтак і з російським театром 
та кіно[1].

Окрім того, сам Ульянов є автором п’яти книжок 
(“Моя професія”1, “Працюю актором”2, “Повертаюся 
до самого себе”3, “Приворотне зілля”4, “Реальність і 

1 Ульянов М. “Моя профессия”. – М.: “Молодая 
гвардия”, 1975;

2 Ульянов М. “Работаю актером”. –  М.: “Искус-
ство”, 1987;

3 Ульянов М. “Возвращаюсь к самому себе”. – М.: 
“Центрполиграф”, 1987;

4 Ульянов М. “Приворотное зелье”. – М.: “Алго-
ритм”, 2001;

мрія”5), де поділився спогадами про своїх учителів, 
театральних діячів, з якими познайомився впродовж 
тривалої праці на сцені, про пошуки концепції тієї 
чи іншої ролі.

Цікаві в цьому сенсі короткі відомості про дитин-
ство та юність майбутнього митця, оскільки знаходи-
мо тут згадки про український Театр ім. М. Занько-
вецької. Дослідники російського театру таким чином 
інтерпретують початок професійного становлення 
Михайла Ульянова : “…Михайло Ульянов не мав жод-
ного уявлення про театр, аж поки Тару не відвідали 
трупи із Тобольска та Омська. Якось юнак зайшов 
до дитячої студії при Національному драматичному 
театрі імени Марії Заньковецької, що був евакуйо-
ваний у Тару. <…> Керівник студії Євген Павлович 
Просвєтов з часом зрозумів, що із хлопця може вийти 
щось більше і порадив йому їхати вступати до студії 
при обласному театрі, власноруч написавши листа 
керівникові студії – Ліні Самборській”[2]. Але сам 
Михайло Ульянов у своїй книзі “Працюю актором” 
писав дещо інакше та докладніше: “…В евакуації 
зібралась трупа українських артистів, частина якої 
була з Театру імени Марії Заньковецької. Ця трупа 
почала працювати в Салехарді, а 1942 р. переїхала 
до нашого міста [тепер місто Тара Омської области 
Російської Федерації]” [3].

Справді на сайті міста Тара, в рубриці “Історія” 
можемо знайти відомості про те, що в місті театр 
існував з 1939 р. і до 1942 р. І саме тут, свого часу 
театром керував Євген Просвєтов, учень відомого 

5 Ульянов М. “Реальность и мечта” М.: “Вагриус”, 
2007;

ÌÈхÀйлÎ ульßнÎв ² ÇÀньÊ²вчÀнÈ

Оксана ПаЛій
Михайло Ульянов
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В. Мейєрхольда, і саме Є. Просвєтов дав “путівку” 
у велике мистецтво іншому, також відомому мит-
цеві – Михайлові Ульянову. І, на жаль, жодної згадки 
про заньківчан. При цьому варто додати, що сьогодні 
Тарівський театр має назву – Північний драматичний 
театр ім. М. О. Ульянова і з 2006 р. працює в новому 
комфортабельному, хоч і невеликому приміщенні. На 
відкритті театру побував і сам Михайло Ульянов [4]. 
А от на сайті безпосередньо самого театрального 
колективу, у підрубриці “Пам’яти М. О. Ульянова” 
зазначена дещо інша інформація: “1942 р. Михай-
ло Ульянов почав відвідувати заняття в театральній 
студії, яку організувала українська драматична трупа, 
що перебувала у Тарі в евакуації.<…> Саме у цій 
студії Ульянов зіграв свою першу роль – роль Цига-
на – у виставі “Цигани”, а вже 1944 р. поїхав, щоб 
продовжити навчання акторського ремесла, до Омсь-
ка, в студію при місцевому обласному драматичному 
театрі. А ще через два роки (1946) майбутній артист 
поїде навчатися до Москви”[5]. Як простежуємо із 
відомостей, опублікованих сьогодні на сайті міста 
Тара й тамтешнього місцевого театру, приявна лише 
одна побіжна згадка про Є. Просвєтова і жодної – про 
заньківчан.

Тим часом, з історії Театру імени Марії Занько-
вецької евакуаційного періоду відомо, що заньківчани 
з України в евакуацію прибули 6 листопада 1941 р. до 
м. Тобольська (тепер Омська обл. Російської Федера-
ції), 10 жовтня 1943 р. як цілісний колектив, звідки 
27 жовтня 1943 р. переїхали до Сталінська (тепер 
м. Новокузнецьк), а 4 жовтня 1944 р. – до Львова. 
Виникає питання: що ж це за частина трупи Театру 
імени Марії Заньковецької, яка 1942 р. почала працю-
вати в м. Тара? Адже у жодній публікації, присвяченій 
діяльності Театру імени Марії Заньковецької, не зна-
ходимо відомостей про таку групу акторів.

Щоб з’ясувати ситуацію, почнімо із начебто відо-
мих сторінок заньківчанської історії, а саме – гастро-
лей колективу у Москві, куди весь виконавський склад 
виїхав вперше 1936 р. З нотаток Василя Яременка дові-
дуємося: заньківчани були на гастролях в Москві пе-
ред Другою світовою війною двічі: 1936 і 1939 рр.[6]. 
Докладнішу інформацію про гастролі можемо знайти 
на сторінках тогочасної періодики, зокрема в статтях 
московського оглядача Л. Сергеєва [7]. Рецензент ін-
формує, що Театр імени Марії Заньковецької вперше 
виступає у столиці Радянського Союзу, відтак для 
публіки буде представлений весь найкращий актив-

Трупа Театру ім. Марії Заньковецької, м. Запоріжжя, 1930-ті рр. 
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що працювали на сцені робітничого клубу “Комунар”. 
Але навіть після приєднання ця група існувала окре-
мо: такий собі “колектив у колективі”. 

Актор і режисер Іван Богаченко у своїй публікації, 
присвяченій творчості Володимира Данченка, вперше 
згадує про аматорський театр при запорізькому заводі 
“Комунар”. До речі, публікація І. Богаченка – це хро-
нологічно найперша спеціяльна стаття у пресі про 
артиста Володимира Данченка [14]. Автор побіжно 
зазначив, що саме він рекомендував Борисові Романи-
цькому переглянути вистави невеличкого колективу, 
що працював при робітничому клубі. Після перегляду 
одного із спектаклів Б. Романицький, як зазначав у 
своїй публікації І. Богаченко, запросив до колективу 
цілу групу артистів, які виступали на сцені згаданого 
робітничого клубу. Серед запрошених були: Володи-
мир Данченко і ...Євген Просвєтов![15]. Згодом уже 
професійний артист Володимир Данченко отримав 
скерування на навчання до театрального вишу, а не-
вдовзі після його закінчення повернувся до Театру 
імени Марії Заньковецької. 

Однак, незважаючи на поповнення талановитими 
митцями, у заньківчанській трупі була помітна пос-
тійна плинність кадрів упродовж усього запорізького 
періоду. Це підтверджує публікація самого Бориса 
Романицького у тогочасній запорізькій пресі. Як дові-
дуємося із його статті у газеті “Більшовик Запоріжжя” 
(публікація з нагоди відкриття сезону 1940/1941 рр. і 
присудження Борисові Романицькому звання народ-
ного артиста Української РСР, а також звання заслу-
жених артистів Української РСР Василеві Яремен-
кові, Варварі Любарт, Дмитрові Дударєву), художній 
керівник театру “… для себе відзначає першочерговим 
завданням – боротьба з плинністю колективу, збере-
ження його монолітності” [16]. Тобто Борис Рома-
ницький опосередковано сам визнає факти розпоро-
шення колективу, плинність кадрів названо одним із 
найгостріших питань у діяльності колективу; відтак 
з великою часткою вірогідности можемо припустити: 
від колективу з тих чи інших причин відійшла частина 
акторів. Причому це явище посилилося із наростан-
ням сталінських репресій, особливо у 1937–1939 рр.

Порівнюючи всі згадані вище факти, можемо 
припускати, що під час гастролей у Сибіру 1939 р. 
заньківчан могла покинути саме “комунарівська” 
складова колективу на чолі із режисером та актором 
Євгеном Просвєтовим. А тогочасна запорізька преса 
замовчала інформацію про те, що з “московських 
гастролей” колектив повернувся у неповному складі. 
Отож, “група Просвєтова” (так умовно назвемо ак-
торів, “частину колективу театру імени М. Занько-
вецької”, про яких згадував М. О. Ульянов) почала 
працювати в Сибіру найімовірніше не 1942 р., а від 
1939 р. І починали вони не у Тарі. 

Îксана ПÀл²й

ний репертуар (впродовж цих гастролей відбулось 
26 вистав). Прикметна деталь: усі виступи україн-
ського колективу як 1936, так і 1939 рр., відбувались 
у приміщенні вахтангівців. Очевидно, саме в цей час 
між театральними колективами склались тісні дружні 
професійні контакти. Так, своєрідною ілюстрацією 
цієї гіпотези є той факт, що у режисерському сек-
торі творчо-методичної лабораторії-кабінету (так у 
30-ті рр. називалась заньківчанська студія – О. П.) 
на запрошення Б. Романицького впродовж 2-х місяців 
у сезоні 1939/1940 рр. викладав відомий російський 
театральний педагог, режисер, вахтангівець Олег 
Чертков [8].

З публікацій Бориса Романицького, надрукованих 
уже на Україні, довідуємося про нові факти з гаст-
рольного життя колективу запорізького періоду [9]. 

У згадуваних публікаціях тогочасний керманич 
колективу побіжно зауважив, що Запорізький театр 
окрім Москви, відвідав промислові регіони країни 
Рад в далекому Сибіру влітку 1939 р. Таким чином, 
припускаємо, що виступи у Москві були лише про-
міжною ланкою у згадуваних гастрольних подорожах. 
При чому, мотивація для здійснення цих мандрівок 
мала не творчий характер: це була вимушена необхід-
ність, викликана скрутним матеріяльним становищем 
трупи [10]. 

Бухгалтерські документи про матеріяльне забез-
печення дають підстави стверджувати, що фінансо-
вий стан театру наприкінці 30-х рр. був жалюгідним: 
колективу деякий час не давали заробітної плати, а 
розраховувались харчами, як пізніше, у воєнний час. 

Нинішній керманич заньківчан Федір Стригун 
згадує про те, що йому Борис Васильович Романиць-
кий розповідав, як 1939 р. колективу видали замість 
платні дві бочки оселедців, і з тим продовольчим 
пайком заньківчани вирушили далеко на Схід соція-
лістичної Батьківщини. Тоді колектив, крім столи-
ці, побував у найважливіших промислових центрах 
РРФСР, зокрема, в Омську, Куйбишеві, Молотові, 
Сталінграді, Іркутську, Магніторську, Архангельську 
та на металургійному заводі імени ХV з’їзду партії, 
поблизу смт. Канарки [11]. Ці факти з гастрольної 
мандрівки підтверджує також конспект лекцій мо-
лодого театрального художника Ю. С. Стефанчука 
(“Вплив малярської культури на театр” для творчо-
методологічної лабораторії-кабінету датований: Куй-
бишев, 1939 [12]). Саме тоді Ю. Стефанчук здійснив 
кілька замальовок довколишніх пейзажів, мешкан-
ців цих країв [13]. Отже, заньківчани у Сибіру таки 
були – і діялось це ще 1939 р.

Тепер звернімо увагу на інший, важливий, але 
чомусь не помічений дослідниками момент у “загаль-
новідомій” історії заньківчан запорізького періоду: 
1931 р. до театру приєдналась група місцевих акторів, 
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Михайло Ульянов побіжно згадує у своїй книжці 
“Працюю актором”, що цей колектив починав свою 
роботу в Салехарді. Сьогоднішній Салехард – центр 
Ямало-Ненецького автономного округу; географічно 
він розташований далеко від місць гастролей театру 
як 1936, так і 1939-го рр. На той час це було невелич-
ке село на березі річки Об (мало назву Обдорськ) з 
кількістю населення в 500 осіб; 27 листопада 1938 р. 
поселення перейменували на Салехард з наданням 
статусу міста. Населення, за статистичними даними, 
становило вже 12,8 тис. осіб. Ймовірно, українську 
трупу привабив той факт, що це нове місто, з пер-
спективами ще одного сибірського промислового 
центру, не мало свого стаціонарного театрального 
колективу. Також треба врахувати й те, що на той час 
у згадуваному регіоні розбудовували транспортну 
мережу силами в’язнів концтаборів, а Салехард був 
опорним пунктом в системі оперативного відділу 
СИБЛАГу, що підпорядковувався Іркутському окру-
гу НКВС [17].

Театральний (за нашим припущенням український) 
колектив Салехарда утворився насамперед з митців, 
репресованих під час “великої чистки”. Можливо там 
були, й заньківчани, засуджені упродовж тридцятих 
років – на жаль, ми досі не знаємо об’єктивного стану 
справ у театрі під час репресій, що прокотилась Ук-
раїною в добу сталінізму. Тож припускаємо, що це міг 
бути таборовий театр, акторів якого, ймовірно переве-
ли на поселення, зобов’язали обслуговувати військові 
частини НКВС, дислоковані в окрузі.

Гіпотезу підтверджує також записана 
авторкою статті розповідь Бориса Міруса –  
актора Театру імени Марії Заньковецької. 
Із його спогаду довідуємося, що він у чис-
лі інших таборових в’язнів, які входили до 
культбригади ВоркутаЛАГу, систематично 
бував “на гастролях” у Салехарді з виставами 
і концертами ще 1954 р. Зі спогадів митця 
чітко простежуємо, що система таборових 
театрів і театрів у поселеннях, які належа-
ли до опорних пунктів опер-відділів НКВС, 
була досить розгалуженою і поширеною ще з 
30-х рр., і працювала злагоджено довгий 
час, навіть після смерти Сталіна (5 берез-
ня 1953 р.). Варто відзначити, що, на жаль, 
сьогодні, у сучасному Салехарді, театру не 
існує.

Що ж стосується акторів на чолі з Є. Про-
свєтовим, то вони, найімовірніше, приєдна-

лись до таборового колективу або ж стали його 
осердям, а найпевніше творили окремий колектив, 
який об’єднав представників різних напрямків, шкіл 
– можливо, й аматорів. І саме цей уже окремий ко-
лектив у м. Салехарді очолив Євген Просвєтов. А від 
1942 р., як довідуємося із спогадів М. Ульянова, театр 
працював у містечку Тара, де жила родина Михайла 
Олександровича Ульянова. Саме тоді юний Михайло 
Ульянов став актором цього маленького театру. Як 
писав актор у своїх спогадах, саме через репертуар 
Тарівського театру він відкрив для себе Україну. Адже 
поруч з неодмінною радянською драматургією (“На-
вала”, “Любов Ярова”, “Весілля в Малинівці”, “Роз-
кинулось море широко…”) на сцені був присутній 
український класичний репертуар: “Наталка Полтав-
ка”, “Доки сонце зійде, роса очі виїсть”, “Ой, не ходи 
Грицю …” та ін. Український репертуар Тарівського 
театру також безпосередньо вказує на генезу колек-
тиву та його зв’язок з Україною. 

Трупа театру, за словами М. Ульянова, була нечи-
сельною, однак при театрі була організована студія. 
Головними її учасниками стали учні 8-9-х класів, і 
серед них – Михайло Ульянов. Студію провадив ху-
дожній керівник тарівського театру – Євген Павлович 
Просвєтов. Він і доручив Ульянову зіграти його пер-
ші ролі: солдат Пікалов (“Любов Ярова”), гімназист 
Женя (“Васса Желєзнова”), Матрос (“Розкинулось 
море широко…”), Циган (“Цигани”) [18]. Відтоді 
юний Михайло Ульянов не бачив для себе поза сце-
ною іншого шляху в житті.

Пізніше він згадував: “… ймовірно, Євген Павло-
вич Просвєтов щось побачив у мені, щось особливе, 
у щось вірив, якщо він, розуміючи, що Тарська студія 
навряд чи зможе стати для мене дороговказом у жит-
тя, викликав якось до себе і сказав: “Михайле, Вам, я 

Приміщення Державного академічного театру ім. Євгена 
Вахтангова. Москва, Російська Федерація.
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думаю, треба продовжувати навчання майстерности 
актора в Омській студії, яку зараз організовує Сам-
борська. Їдьте, я Вам раджу”[19].

 І через півстоліття Михайло Ульянов назве 
Є. Просвєтова своїм першим педагогом у професії: 
“…щасливий ти, коли на початку твого шляху стоїть 
учитель, який відкриває перші секрети професії, 
вражає своїми знаннями, закохує у професію, яку ти 
опановуєш, показує такі невідомі горизонти, що ти 
завмираєш в захопленні. Взявши за руку, він веде тебе 
невідомими шляхами. І неважливо, чи було у твого 
вчителя гучне і славне ім’я, а чи була це людина, ім’я 
якої для багатьох нічого не говорить, важливе лише 
одне – чи він відкрив перед тобою новий світ, яким 
зачарував. Саме такою людиною був для мене Євген 
Павлович Просвєтов” [20].

 Про подальшу долю театру в Тарі ми поки що 
не маємо достеменних відомостей. Штатний розпис 
Театру імени Марії Заньковецької після наказу на ре-
евакуацію в Україну (1944/1945) не зазнав змін. Отож, 
або Євген Просвєтов і частина його трупи взагалі 
не повернулась в Україну, або виїхала самостійно, 
без заньківчан – принаймні ця цікава тема потребує 
пошуково-дослідницької роботи [21]. Заньківчани 
прибули на стаціонар до Львова у жовтні 1944 р., а 
вже 26 листопада 1944 р. відкрили сезон. Розпочався 
їхній новий, львівський етап діяльности, який триває 
донині.

Варто зазначити, що великий артист Вахтангів-
ського театру, Михайло Олександрович Ульянов уп-
родовж всього свого життя не забував тих місць і тих 
особистостей, які відкрили йому шлях на професійну 
сцену. Відтак заньківчани, “група Просвєтова” завжди 
посідали важливе місце в його серці. Можливо, тому 
Михайло Ульянов – як мало хто серед етнічних росій-
ських артистів – розумів природу української сцени? 
Так, у вступній замітці до книжки про Богдана Ступку 
передовсім відзначав “довершені й чудесні риси ле-
гендарної української театральної стилістики” [22]. 
А видатний український артист Богдан Ступка, на 
переконання Михайла Ульянова, якраз і був одним 
із найдостойніших репрезентантів цієї національної 
театральної стилістики [23].

Слід зазначити, що Майстер – Богдан Ступка, 
вихованець заньківчанської театральної школи – у 
своїх численних телеінтерв’ю неодноразово заува-
жував: Михайло Ульянов дуже сприяв його реалізації 
як артиста у російському кінематографі. Обох мит-
ців довгі роки поєднувала міцна дружба. До того ж, 
як бачимо, Михайло Ульянов зі щирою любов’ю й 
визнанням згадував свої юнацькі літа у тарівському 
“заньківчанському” театрі, що тривали у школі сла-
ветного колективу [24].
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Дослідження творчости народного артиста Ук-
раїни і народного артиста РФ Валерія Михайловича 
Івченка в період його професійного формування на 
Батьківщині охоплює театральну діяльність актора 
у трьох театрах України: Харківському ім. Т. Шев-
ченка, Миколаївському ім. В. Чкалова, Київському 
ім. І. Франка. Найзначнішим у плані становлення 
майстерности В. Івченка був харківський період 
(17 років). В акторській студії при Театрі ім. Т. Шев-
ченка він дебютував як театральний педагог. Ця стаття 
не претендує на висвітлення всього творчого доробку 
Валерія Івченка в Україні, адже загальновідомо, що, 
крім вищеназваних іпостасей театрального актора й 
педагога, Валерій Михайлович активно знімався в 
кіно, у телевиставах, виступав на радіо і телебаченні 
як читець, а також саме в Україні дебютував як теат-
ральний режисер. Лише сам перелік сценічних об-
разів, створених актором на Батьківщині (його впер-
ше вдалося встановити у цій статті) – величезний, 
це півсотні драматичних ролей! Діяпазон сценічних 
образів – приголомшливий: від персонажів “корній-
чуківської класики соцреалізму” до найскладніших 
образів класичної світової драматургії та колоритних, 
проте таких, в яких В. Івченко намагався розгледіти 
близьку своєму інтелігентному сучасникові нетрафа-
ретну суть, героїв національної класики. 

Валерій Михайлович Івченко народився у Ку-
п’янську 1939 року. Почуття любови до Батьківщини 
він зберіг й у власній другій, “російській” частині 
біографії: “Україна, моя батьківщина, завжди зі мною, 
в моєму серці її мова, література, театр. В душі люд-

Юлія Щукіна

вÀлеÐ²й ²вченÊÎ: 
ÀÊÒÎÐÑьÊÀ ÒÀ ПедÀгÎг²чнÀ 
д²ßльн²ÑÒь в уÊÐÀїн² 
(1950–1980-ті рр.)

Валерій Івченко, 1960-ті рр.

У 2017 році зійшлися аж три урочисті для 
української театральної культури ювілейні 
дати: 130-річчя від дня народження геніяль-
ного режисера Леся Курбаса, 95-річчя від утво-
рення ним у Києві (з 1926 року – харківського) 
театру “Березіль”, а також офіційне 100-річ-
чя театральної освіти в Харкові. Герой цього 
нарису – славетний виходець з театрального 
середовища Харкова, який працював у колиш-
ньому “Березолі” та плекав нову генерацію 
інтелігентних українських акторів у студії 
при цьому театрі. 
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ській нема кордонів і митниць” [6, 108]. Щоправда, 
відчуття Батьківщини у В. Івченка своєрідне – побу-
вавши в Єрусалимі, приміром, він відчув себе наче у 
молодості, а все через білі вулиці, бруківку південного 
міста, випалені трави, розпечене сонце – наче у рідній 
українській Ялті, де з друзями по студії, а потім і по 
Театру ім. Т. Шевченка актор полюбляв проводити 
літні відпустки. Білені стіни Яффи нагадали акторові 
сині віконця на бабусиній хаті-мазанці… Можливо, 
саме цей внутрішній “інтернаціоналізм” В. Івченка 
зробив можливими його рівною мірою потужні перев-
тілення і в іспанського короля Філіпа II, і в російського 
Якима чи Годунова, і в українця Ілька Юги… 

Згодом, зі спогадів матері, Валерій дізнавався про 
те, як голодувала у 1933 р. їхня багатодітна родина. 
Він знав, якою жахливою несправедливістю оберну-
лася колективізація та колгоспна програма “радяні-
зації” села – колгосп, де працювали батьки і де їм 
виділяли мізерну пайку їжі на добу, оточував рівчак, 
який не могли подолати колишні “куркулі”. Вони со-
тнями пухли від голоду і вмирали за межами цього 
колгоспного “рятівного” кола. А в післявоєнному 1947 
році вже у Харкові батьки і четверо дітей мешкали у 
прохідній кімнаті комуналки в центрі – у провулку 
Короленка – і знову жорстоко голодували [6, 108]. 

Перші театральні кроки хлопець зробив у школі. 
Аналізуючи походження своєї пристрасти до сцени, 
актор згадує, що його батько і старші сестри були 
аматорами, грали у самодіяльності п’єси корифеїв. 
Батько навіть вдало виступив у ролі Назара Стодолі. 
Мати і батько часто співали в свята пісні на два го-
лоси. Вибір української сцени в місті, де був і росій-
ський театр, В. Івченко, очевидно, зробив просто 
на користь кращого театру, адже він був вихований 
рівною мірою в українській та російській культу-
рах. Батько спілкувався вдома російською, а мати і 
її сільські родичі – українською. Буваючи в бабусі 
(по материнській лінії) на канікулах, Валерій чув у 
селищі лише побутову українську, та й до школи хо-
див української, хоча в цілому мешканці центру міста 
спілкувалися російською. Про свою національність 
згодом, уже у статусі народного артиста РФ, Валерій 
Івченко сміливо наголосить в інтерв’ю петербурзько-
му театрознавцеві: “я – українець” [6, 108]. 

Втім, за незаперечної закоханости в театр, В. Ів-
ченко не достатньо вірив у власні сили стати актором. 
Після отримання атестату зрілости він навіть вирішив 
було вступити до Театрального інституту. Одначе, 
тоді все для нього відбірковою консультацією і за-
кінчилося: з комісії на нього дивилися самі метри, 
славетні артисти. “Мені стало страшно, – зізнався 
В. Івченко. – Вони мене викликають і запитують: що, 
мовляв, я приготував для читання? А я їм у відповідь: 
“Можна, я іншим разом прийду?” Так і пішов” [1]. 

Закінчивши школу, Валерій вступив до механі-
ко-технологічного технікуму, де вчився налагоджу-
вати роботу верстатів для створення трикотажних 
виробів. Але любов до театру не відпускала його. Ще 
старшокласником Валєра грав на сцені аматорського 
театру харківського Палацу культури міліції. За спо-
гадами Валентина Морозова, одногрупника по студії 
при театрі ім. Т. Шевченка, до самодіяльного колекти-
ву В. Івченко був прив’язаний потім ще тривалий час. 
Він бував на виставах, допомагав своїм уже набутим 
професійним досвідом, тішився з успіхів його нових 
учасників [15, 16]. 

Вищу театральну освіту В. Івченко здобув, коли 
став уже заслуженим артистом УРСР. Базою ж для 
актора довгі роки були знання, отримані в студії при 
Театрі ім. Т. Шевченка та його акторська практика 
поруч з корифеями харківської сцени. 

Дізнавшись про акторський набір у студію при 
Театрі ім. Т. Шевченка, Валерій вирішив все ж пе-
ревірити свій талан. На прослуховуванні читав вір-
ші Кобзаря та виконував байку Л. Глібова і одразу 
запам’ятався та сподобався. Пригадувала видатна акт-
риса харківського театру з покоління “п’ятдесятників” 
Людмила Попова: “Як він вступав до студії – трави-
ночка, сутулий. Але в цьому неяскравому парубкові 
всіх захопив надзвичайний нерв” [15, 17]. Щоправда, 
спогади В. Чистякової про цей вирішальний момент 
біографії Валерія були не такими оптимістичними: 
“Читав невпевнено, стримано, без саморозкриття” 
[18]. Юнак тоді, мабуть, підкупив комісію дивовиж-
ною щирістю, нездатністю кривити душею, награвати, 
навіть тоді, коли від цього залежала його доля: “Хочу 
стати артистом, та от тільки не знаю, чи придатний 
я для цього, чи ні!” – висловився, як висповідався, 
наостанок перед комісією В. Івченко [1].

Майстром Валерія Івченка у студії був Борис Ста-
вицький. Варто відзначити, що енергійний учитель 
був усього на дванадцять років старший за свого учня, 
сам закінчив Харківський театральний інститут в 
майстерні Л. І. Сердюка 1948 року, після чого був 
актором Ужгородського (Закарпатського) музично-
драматичного театру, а згодом понад десять років 
працював актором у “шевченківців” [17]. При цьому 
дорогоцінним є свідчення Л. Попової: “Улюблений 
учень Бориса Ставицького, він ні в чому не успадку-
вав його сценічної манери. Не такий був, щоб когось 
наслідувати” [15, 17].

Значення атмосфери Театру ім. Т. Шевченка для 
оздоблення хисту В. Івченка, його особисте знайом-
ство з учнями Л. Курбаса годі переоцінити. Вже у роки 
“перебудови” актор зізнався в інтерв’ю, що, зокрема, 
В. Чистякова зіграла в його житті величезну роль, до-
помогла самовизначенню в професії: “Вона (тепер про 
це можна сказати) давала мені читати книги з особис-
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театру – режисер Б. Норд, директор студії С. Ходке-
вич (в ювілейному році Харківського національного 
університету мистецтв треба згадати добрим сло-
вом цього чесного березільця, який у 1940-х роках 
був першим викладачем історії українського театру 
і потрапив у жорна кампанії боротьби з “буржуазним 
націоналізмом”, будучи виключеним з педагогічного 
складу 1949 р.), художній керівник театру Л. Сердюк. 
Тож не дивно, що вже за пів року після вступу до 
студії Валерієві надали можливість заграти у виставі 
на великій сцені театру. Формальним підсумком нав-
чання у студії стала роль Якова у поставі “Останні” 
за М. Горьким (дипломна робота студії). Тоді ж, 1961 
року, здібного випускника запросили до основного 
складу театру. 

Отже, шлях В. Івченка в мистецтво був непро-
стий, але прийшов він до театру вже особистістю зі 
своєю життєвою позицією. Вчителями Валерія були 
березільці В. Чистякова, Р. Черкашин та учень бе-
резільця Л. Сердюка  – Б. Ставицький. Базову про-
фесійну культуру дав В. Івченкові Театр ім. Т. Шев-
ченка; кумиром юности актора, його інтелектуаль-
ним та методологічним дороговказом став приклад 
Л. Курбаса. 

Цікаво, що власне “літопис” у професії Валерій 
Івченко веде не від перших виступів на сцені Театру 
ім. Т. Шевченка, а з участи у створенні “харківського 
“Современника” – “Нічного театру” під керівниц-
твом Адольфа Шапіро [3, 28]. Саме там Валерій по-
дав заявку на “модного героя” свого часу, провівши 
психоаналітичні студії типу богемної претензійної 
пересічности – Вадима у пֹ’єсі “Побачити вчасно” 
Л. Зоріна і загравши Гліба Космачова з однойменної 
драми М. Шатрова. 

На початковому етапі в Театрі ім. Т. Шевченка 
Валерію щастило на ролі “розівських хлопчаків”. 
Історики радянських театру і драматургії традиційно 
вкладають у це поняття характеристику героя нон-
конформіста, героя, який лише починає свій життє-
вий шлях. На другому курсі студії (1960) В. Івченко 
отримав запрошення заграти десятикласника Сла-
ву Заваріна у виставі керівника театру Л. Сердюка 
“Нерівний бій” за п’єсою В. Розова. Дебют у великій 
ролі минув успішно. В. Івченко неодноразово наго-
лошував, що не тільки хвилювався безмежно, але 
й був дуже вдячний майстрам за їхню довіру грати 
самостійну роль поруч з корифеями.

Наступний “розівський хлопчак” втілив молодий 
актор у поставі учня М. Крушельницького – Леся 
Танюка “У день весілля”. Тут Валерій грав Михайла, 
студента, вихованого в сиротинці, моральний вибір 
якого пролягав у сфері конфлікту почуття до дівчи-
ни Клави і боргу перед іншою, Нюрою (її грала вже 
згадувана Л. Попова), товаришкою з дитпритулку, 
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тої бібліотеки свого опального чоловіка, які я назвав би 
хрестоматією української національної культури” [13]. 
В інтерв’ю О. Горфункель 2002 року В. Івченко роз-
крив перелік читаних тоді авторів: З. Фройд, Р. Штай-
нер, М. Чехов і навіть – рукописний щоденник юного 
Леся Курбаса, звідки Валерій робив нотатки [6, 109]. 

А от про свої спостереження за старшими актора-
ми (зокрема, Л. Сердюком, Ф. Радчуком) В. Івченко 
розповідав театрознавцеві С. Веселці: “Звичайно, 
це інша школа, не прийнятна для нас! Але яка в них 
дивовижна сценічна виразність!” [3, 28]. 

Критик писала, що В. Івченко однаково перекон-
ливо робив етюди від особи як казкового богатиря, 
що б’ється зі Змієм-Гориничем, так і геть реального 
політичного в’язня (ах, ці флюїди “відлиги” у театрі 
та в навчальному процесі!), який безсловесно мріяв 
простягнути руку до хліба, але не дозволяв собі того, 
адже оголосив політичне голодування [18]. Л. По-
пова згадувала про ті часи: “Вже у студійні роки він 
був до невпізнання різним у ролях: і гіперболічним, 
і з вихилясами, і інтелігентний, і емоційний, а голо-
вне – вражаюча глибина думки” [15, 17]. 

Деталізованіше характеризує “профіль” навчан-
ня В. Івченка його однокурсник В. Морозов: у студії 
було дві групи. Акторів для “народного” українського 
театру готував І. П. Костюченко. Іншу групу акторів – 
“інтелектуальних” – готував сам Б. П. Ставицький. 
“Якщо ми, костюченківці, робили жанрові етюди 
про Стецька і Грицька, то Валєра зі своїми партне-
рами обирав уривки з драматургії Чехова, Горького 
(у “Чайці” Валерій грав Треплєва)” [15, 16]. Заняття 
студії відбувалися безпосередньо в театрі, на ниніш-
ній малій сцені “Березіль”, а тоді – у репетиційній 
залі ім. М. Заньковецької. 

Гадаю, другою за значенням дисципліною піс-
ля майстерности актора та сценічної мови був для 
В. Івченка танок. Під керівництвом Е. Г. Рабінович 
виявився “шляхетний”, як зазначає В. Морозов, на-
хил Валерія в танцю: “Валєра міг граційно пройти-
ся у бальному танці, спритно гусарив, шарманив” 
[15, 16]. 

Надзвичайно харизматичний, низький і глибокий, 
значущий у кожній ролі голос В. Івченка розробляв і 
“ставив” Р. Черкашин – учень Л. Курбаса. 

Інтелектуальний рівень В. Івченка різко виділяв 
його серед інших ровесників. Студієць їздив диви-
тися вистави до Москви та Києва, багато читав, “ви-
різнявся здатністю встигати багато, про що ми ще 
не завдавали собі труду подумати”, – спостеріг В. Мо-
розов [15, 16].

Валерій вчився на “відмінно”, але годі сказати, що 
це було для нього моментом іміджу, скоріше – він на-
решті знайшов своє місце в житті, натрапив на власну 
колію. Всі покази студійців відвідувало керівництво 
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яка вже стала його дружиною. Репресований в ос-
танньому десятиріччі сталінського терору відомий 
харківський театральний критик Л. Лівшиць після 
повернення з концтабору наголошував у рецензії на 
виставу “У день весілля”, що в п’єсі герой є пасив-
ним, проте у В. Івченка на сцені він вийшов вольовим 
та зібраним. Кульмінаційною стала у виставі сцена, в 
якій молода дає Михайлові право оскаржити своє рі-
шення і скасувати причину, яка зібрала всіх за весіль-
ним столом. “По тому, як він напружено мислить, 
як зростає його скутість, відлюдність, нарешті – по 
його відчайдушному пориванню туди, до Волги, за 
якою живе його єдина, справжня любов (цього нема 
в п’єсі), ми розуміємо, що для себе він вирішив, у 
чому правда…”[10] – так, аналізуючи психологічну 
партитуру ролі В. Івченка, Л. Лівшиць впевнено вима-
льовує портрет інтелектуального актора-неврастеніка 
покоління шістдесятих років. “Які вони сильні і кра-
сиві, ці герої вистави шевченківців!” – захоплюючись 
акторами, завершує свою останню рецензію за кілька 
днів до смерти Л. Лівшиць [10]. 

Якщо на початковому етапі творчости В. Івченка 
“доформовувала” якісна сучасна драматургія і зус-
тріч з режисерами А. Шапіро і Л. Танюком, то від 
1967 року він знайшов “свого” режисера – до Харкова 
повернувся В. Оглоблін. Яку б драматургію не брав 
у роботу цей режисер – класику чи “агітки” К. Тре-
ньова або О. Коломійця, він не допускав у акторській 
творчості приблизности, “недотягнутого тону, не-
додуманої думки”, як висловлювався Лесь Курбас. 
“Яка мука була чути з глядацької зали нескінченні 
«не чую», «не розумію», – згадував про той період 
В. Івченко, – «не фарбуй інтонації», «не грай слова», 
«де питальник»? (Оглоблін мав свою систему побу-
дови вистави та ролі з питань) [6, 109]. Режисер куль-
тивував у В. Івченкові принципово іншу акторську 
школу – його орієнтиром був ранній МХТ, улюбленим 
актором – М. Хмельов. 

Першою значною роботою з В. Оглобліним стала 
для актора роль Миколи Потєхіна з вистави “Диваки” 
М. Горького. У відсутності неоднозначности тракту-
вання горьківського образу місцевий критик побачила 
проблемність розуміння актором цього героя [18]. А 
от неординарний театрознавець С. Веселка оцінила 
образ як показовий, багатообіцяючий в творчості ак-
тора, “тому що в струнку концепцію світла і темряви 
Валерій Івченко вносив якісь зовсім позаспектральні 
тони” [3, 29]. З позиції знання подальшої біографії 
митця, припущу, що В. Івченко у п’єсі М. Горького 
наче передчував, створював ескіз до свого зоряного 
образу з драми А. Чехова. Він зіграв Потєхіна у В. Ог-
лобліна таким, яким цього драматурга мріяли бачити 
кумири В. Оглобліна – МХТівці першого покоління, 
драматургом без класово-радикального засудження 
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Валерій Івченко – Сашко Крігер у виставі “До побачення, 
хлопчики!” Б. Балтера. Режисери – Б. Норд, В. Загоруйко. 
Харківський театр ім. Т. Шевченка, 1964 р.
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Валерій Івченко – Кантаньяк у виставі “Дружина Клода” 
О. Дюма. Режисер – А. Літко. Харківський театр ім. Т. Шев-
ченка, 1965 р.

людини, а з душевною рефлексією і любов’ю до неї, 
вірою у найкраще в ній. 

В. Івченко зіграв з В. Оглобліним декілька відпові-
дальних, але не надто “чистих” з погляду моральної 
оцінки образів. Це були інтелектуальні мерзотники 
і “шкідники”: ротмістр білої армії Багрей у виставі 
“Перекоп” за І. Кавалерідзе, сучасник – діловий прой-
дисвіт Григорій з “Розплати” О. Корнійчука (їх до-
повнив зіграний Валерієм у режисера В. Загоруйка 

ворог революції Барон Рількен – “Між зливами”). Ак-
торові довелося заграти варіяцію на героя-“контру” і 
в жанрі комедії. Чумічкін з вистави В. Оглобліна “На 
сьомому небі” дивував тим, що з ординарної комедії 
М. Зарудного актор витягнув щедрінський ґротеск. У 
ролі радянського функціонера він водночас і смішив, 
і тривожив. Масковий образ сприяв повному перевті-
ленню В. Івченка на самовпевненого та обмеженого 
бовдура, людину-додаток до посадового портфеля. 

Паралельно Валерій продовжував грати хлоп-
ців, подібних до самого себе: таким був його Сергій 
(“Дальня луна”, реж. Л. Сердюк), Двадцятирічний 
(“Щедрий вечір”, реж. В. Крайниченко), Сашко 
Крігер (“До побачення, хлопчики!”, реж. Б. Норд, 
В. Загоруйко) і Стенлі Кар (“Футбол”), письменник 
Іскра (“Сторінка щоденника”) – обидві в постанов-
ці В. Загоруйка. У виставі одного з найяскравіших 
згодом вітчизняних режисерів покоління “відлиги”, 
“українського Ю. Любімова” Г. Кононенка “Комен-
дантська година” Валерій грав одного з героїчних 
молодих підпільників Харкова в Другу світову війну. 
Про роль Петра, створену В. Івченком в “Одіссеї в 
сім днів” автор монографії про Театр ім. Т. Шевченка 
театрознавець А. Горбенко писав: “Він підкреслював 
насамперед широту світогляду свого героя, що за-
хоплювався не просто цікавими знахідками з історії 
минулої війни, а високою духовністю, подвигом як 
проявом цілісної людської особистости. Саме в ці 
моменти й прокидався у ньому художник” [4, 180]. 

Усім цим студентам, старшокласникам, митцям 
і підпільникам була притаманна далекозорість, ду-
шевна тонкість В. Івченка, але кількість варіяцій на 
ту ж саму тему насторожувала. Наближалася загроза 
самоповторення. 

Рятувала душу актора така люба для нього на 
все подальше життя класична драматургія. Колеги 
по сцені відзначали завзятість щойно прийнятого 
до трупи театру В. Івченка навіть в епізодичній ролі 
Слуги з постановки “Дуенья” (режисер В. Крайни-
ченко) – здавалося, збитошній фантазії актора не було 
кінця-краю, він навигадував для свого дебюту в сві-
товій класиці стільки пристосувань та імпровізацій, 
що їх вистачило б на головну роль. 

А от розгорнутися в усьому своєму нестандарт-
ному для сцени тогочасних “шевченківців” – істинно 
“березільському”, а отже трагікомічному розумінні 
комедійного характеру Валерієві вдалося, коли від-
булося його введення до вистави-ветерана Театру 
ім. Т. Шевченка “Шельменко-денщик”. Після еталон-
ного виконавця ролі “березільця” Миколи Савченка 
ввели Валерія на роль Лопуцьковського. Оскільки 
всі герої у виставі, створеній під час війни у евакуа-
ції учнем Леся Курбаса – Василем Васильком, були 
канонічними, то В. Івченкові довелося успадкувати 
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грубуватий гумозний грим і дурнувату перуку з ес-
кізу двадцятирічної давнини та вдягти довгий сму-
гастий сюртук і білосніжні рукавички. Втім, крізь 
цю “маску” проглядав справжній чаплінський чи 
– відповідно до часу – єнгібарівський трагікомізм 
очей Валерія Івченка, його меланхолійна нота, що 
особливо западала в душу, в етюді з пурпуровою 
квіточкою, коли Прісінька відмовляла йому у взаєм-
ності. Цю роботу В. Івченка в театрі, де ще працювали 
всі корифеї, які пам’ятали “Шельменка-денщика” в 
його прем’єрному вигляді, можна оцінити як його 
першу етапну в класичному репертуарі. У 1965 році 
саме за Лопуцьковського В. Івченка було відзначено 
першою в житті нагородою – він став лавреатом рес-
публіканського огляду творчої молоді. На зорі своєї 
театральної діяльности запам’ятала В. Івченка саме 
в ролі Лопуцьковського нині знаний театрознавець 
Г. Ботунова. За її словами, працівники театру щоразу 
збігалися до лаштунків дивитися сцени, де В. Івчен-
ко грав свого Лопуцьковського, адже його поведінка 
жодного разу не повторювалася, це був шедевр ко-
медійної майстерности [2]! 

Очевидно, не стали етапними у творчості акто-
ра такі відмінні ролі в “історичному” стилі, як Дон 
Хуан у постановці “З коханням не жартують” (реж. 
О. Глаголін), прем’єра якої відбулася у десятиріччі, 
що передувало приходу В. Івченка до театру, та образ 
Дон Жуана з “Камінного господаря” (реж. В. Пед-
ченко). Преси на виконання актором цих ролей не 
було, хоча фото В. Івченка в образі з драми ідей Лесі 
Українки привертає увагу інтелектуальною зосеред-
женістю, навіть несподіваною похмурістю молодого 
актора у цій ролі. Першим виконавцем цієї ролі був 
у шевченківців юний Л. Тарабаринов, тож окресли-
лося суперництво таких несхожих акторів за статус 
головного молодого героя трупи. Проте, важливим 
є інше – творчість української поетеси була вивчена 
Валерієм ґрунтовно, так само, як і громадянська та 
інтимна лірика І. Франка і Т. Шевченка – вони на все 
подальше життя стали супутниками актора. 

Отже, В. Івченко вже у 1960-х роках виявив уні-
версальний акторський діяпазон – ним не володів 
ані “герой” Л. Тарабаринов, ані “соціяльний типаж” 
Л. Биков – улюблений “шевченківський” актор попе-
реднього десятиріччя. Лише В. Івченко міг сьогодні 
грати трагедійного Дон Жуана, а завтра – так само 
переконливо – гомерично смішного і зворушливого 
Лопуцьковського. 

У новому втіленні на сцені Театру ім. Т. Шев-
ченка мелодрами із соціяльним підтекстом “Дру-
жина Клода” (режисер А. Літко) Валерій з успіхом 
заграв спокусника-шпигуна Кантаньяка. Цікаво, що 
двадцятип’ятирічному акторові у цій постановці 
знову довелося помірятися силою з театральною ле-
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Валерій Івченко – Ведучий (Від автора) у виставі “Дженні 
Герхардт” за Т. Драйзером. Режисер – О. Скибневський. 
Харківський театр ім. Т. Шевченка, 1968 р.
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Валерій Івченко – Ілько Юга у виставі “Патетична сона-
та” М. Куліша. Режисер – Б. Мешкіс. Харківський театр 
ім. Т. Шевченка, 1972 р.

гендою шевченківців – у кінці 1930-х років тут уже 
йшла “Дружина Клода” у постановці учня Л. Курбаса 
Л. Дубовика з В. Чистяковою-Цезариною та М. На-
зарчуком-Кантаньяком. Вистава тоді стала предметом 
для порівнянь зі столичними втіленнями, виклика-
ла бурхливу дискусію. Єдиною величиною, яку не 
можливо було спростувати ідеологічній критиці, була 
майстерність і вишукана европейська стильність ак-
торів В. Чистякової та М. Назарчука – про них писали 
як про майстрів напруженого сценічного діялогу, які 

цілковито “витягли” виставу. Зауважу, що обом акто-
рам тоді було під сорок років. Тож зрозумілим є, на-
скільки солідною була роль Кантаньяка, яку А. Літко 
доручив такому молодому і малодосвідченому, але, 
очевидно, талановитому акторові. Він навіть зму-
шений був ретельним гримуванням та хитрощами 
пастижерського цеху надавати собі у ролі більшої 
загадковости, поважности та значущости. 

В поставленій знаним режисером та педагогом 
О. Скибинським на сцені театру інсценівці роману 
Т. Драйзера “Дженні Герхардт” В. Івченко зіграв роль 
Від автора. Певною мірою та ж сама іпостась акто-
ра – інтелектуального читця використана Б. Меш-
кісом трохи згодом у поставі “Патетичної сонати” 
М. Куліша.

На початку 1970-х Валерій заграв декілька ролей 
в українській класиці – від твору Т. Шевченка до п’єси 
класика “Розстріляного Відродження” М. Куліша. У 
постановці Р. Степаненко “Ой, не ходи Грицю” за 
популярною п’єсою М. Старицького Валерій Івченко 
зовсім невипадково зіграв роль, яку шістдесят років 
перед тим свідомо обрав для себе молодий Л. Кур-
бас – заздрісника-каліки Хоми, який прагнув шах-
райським шляхом здобути собі красуню-Марусю за 
дружину. Очевидно, в цій ролі В. Івченку було цікаво 
“копирсатися” у підсвідомості та складних мотива-
ціях вчинків свого підступного героя. 

А от у постановці “Назар Стодоля” режисера 
В.  Божка актор, навпаки, мучився прямолінійною і 
такою, що вимагала відкритого національного тем-
пераменту, заголовною роллю. З наказу по театру ми 
бачимо, що В. Івченка призначили на заміну В. На-
вроцькому [12], і прізвище Валерія було додано до 
машинописного наказу авторучкою вже в процесі 
постановки. 

Критика писала: “Артист дав свій малюнок ролі, 
часом переконливий, а часом занадто розпливчастий. 
Назару-Івченку поки що бракує характеру, це швидше 
мрійлива, м’якотіла людина, ніж борець, яким він 
має бути” [11]. В. Івченко знав, що саме як недолік 
буде сприйнято у його виконанні роль українського 
героя-запорожця. Про це свідчать спогади його учня 
по студії в Театрі ім. Т. Шевченка – С. Городецького. 
Репетируючи виставу у масовці, студієць бачив, що 
час вже прем’єру випускати, а роль у В. Івченка як не 
йшла спочатку, так і не йде: “Хоча він придумав собі 
у ролі Назара цілком оригінальну трактовку – навіть 
книжку взяв з собою у сцену на вечорниці. Він був та-
кий, “одверто розумний Назар”! Коли на вечорницях 
Назарові закидали, мовляв, чого такий м’якотілий, 
мов баба, В. Івченко підводив погляд і дивився довго, 
стримано і гідно, але був навіть у цьому мовчазному 
виклику все одно десь наодинці з собою” [5, 2]. Ці-
каво, що керівництво театру не бачило тоді Назара у 
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В. Малярі, акторові, що на десятиріччя стане героєм 
харківської сцени, але вперто бачило його у В. Ів-
ченкові (Маляр заграв побратима Стодолі, Гната). 
Підкорюючись виробничій необхідності, В. Івченко 
репетирував і грав Назара, але “ліпити” в цій ролі 
образ затятого красеня козарлюги він вважав неор-
ганічним для себе, тож вигадав собі, як виправдати 
нетотожність Назара решті, як постати серед натовпу 
своєрідним героєм цієї драми. 

А от етапною роботою в драматургії епічної про-
блематики та модерної форми стала для В. Івченка 
роль Ілька Юги. Після героїв “плаща і шпаги”, піс-
ля юних “розівських хлопчиків”, після другоряд-
них характерних персонажів – перший справжній 
герой. Ілько Юга у “Патетичній сонаті” М. Куліша 
(реж. Б. Мешкіс) був водночас і ліричним “я” самого 
М. Куліша, і епічним коментатором подій револю-
ційних років. Л. Попова писала про те, як впорався 
В. Івченко з таким цікавим, проте новаційним завдан-
ням, мовляв, свого Ілька як персонажа (закоханого, а 
згодом розчарованого хлопця-поета, що приходить у 
революцію) Валерій відчув добре, а от авторське alter 
ego – передав гірше: “в глибинах авторського тексту 
він почувається не так впевнено, дається взнаки 
риторичність, інтонаційна одноманітність” [14]. 
Скидається на те, що на прем’єрі акторові ще заважко 
було тривати в образі настільки багатошарово, як того 
вимагала авангардна лексика М. Куліша, ускладнена 
задача, поставлена режисером Б. Мешкісом та 
нестандартна сценографія В. Кравця. Критик 
зафіксував сегмент мало не кінематографічних 
засобів виразности у “Патетичній сонаті”. Стоячи 
перед світловою завісою, востаннє дивився Ілько–
В. Івченко на залу: “І в тому погляді така розпука, 
таке розуміння своєї зради і неможливості повернути 
плин часу в зворотній бік, такий осуд самого себе, 
що погляд цей запам’ятовується надовго” [8]. Роль 
Ілька Юги стала своєрідним підсумком першого 
періоду праці В. Івченка у харківському театрі, і 
незаперечно знаковим є те, що роль ця була зіграна 
саме у п’єсі Миколи Куліша – однодумця Л. Курбаса. 
Безумовно, В. Івченкові не просто близькими були 
ідеї діячів “Розстріляного Відродження” – на новому 
історичному етапі він виявився відповідальним їх 
реставратором у театрі, створеному Л. Курбасом. 

Театр у той час був примушений обслуговувати 
суспільство, культивуючи п’єси на “держзамовлення”, 
які не завжди користувалися увагою пересічного гля-
дача. У часто-густо не-мистецьких витворах тогочас-
них драматургів В. Івченко грав як на стаціонарі, так 
і на “виїзді”: доводилося “…за символічну зарплатню 
грати при порожніх залах, годинами труситися у го-
товому щохвилини розвалитися автобусі за нульової 

температури (пара з рота)…”, – так об’єктивно напи-
ше В. Івченко про цей час значно пізніше [6, 109]. 

Тож не дивно, що 1973 р. актор сприйме пропо-
зицію призначеного саме тоді головним режисером 
Миколаївського російського драматичного театру ім. 
В. Чкалова Володимира Оглобліна як порятунок. Тоді 
Валерій вперше (хоча й усього на три роки) покине 
харківську сцену.

1. Анничев А. “За каждой его ролью стоят интел-
лект и мастерство…” // Время. – 2009. – 19 нояб. 

2. Ботунова Г. Я. Інтерв’ю від 09.03.15. – Хар-
ків. – Архів Ю. Коваленко. – 2 с. 

3. Веселка С. Мій сучасник – актор // Український 
театр. – 1969. – № 3. – С. 28 – 29. 

4. Горбенко А. Г. Харьковский театр имени 
Т. Г. Шевченко. – К.: Мистецтво, 1979. – 200 с. 

5. Городецький С. Д. Інтерв’ю від 10.03.15. Хар-
ків. – Архів Ю. Коваленко. – 3 с. 

6. Горфункель Е. Путешествие из Петербурга во 
Львов // Театр. – 2002. – № 3. – С. 106 – 111. 

7.  Жовтяк В. “Назар Стодоля” // Веч. Харків. – 
1972. – 24 бер. 

8. Жовтяк В. Революція і народ // Веч. Харків. – 
1972. – 21 лют. 

9.  Ильченко С. Интервью с Валерием Ивченко: 
“Слава, успех – это не для меня” // Невское время. – 
2003. – 5 мар. 

10. Лівшиць Л. З довір’ям до людини, з довір’ям до 
життя // Соц. Харківщина. – 1965. – 19 лют. 

11. Назар Стодоля // Воронежская неделя. – 1972. – 
10–16 июля. 

12. Наказ № 241 по Харківському державному ор-
дена Леніна академічному українському драматичному 
театру ім. Т. Шевченка. – 1971. – 25 жовт. – Архів 
музею ХАДТ ім. Т. Шевченка “Березіль”. 

13. Невський С. … І Фортуна не застане зненацька // 
Радянська Україна. – 1988. – 5 квіт. 

14. Попова Л. “Світлоярливе алегро” // Соц. Хар-
ківщина. – 1972. – 5 бер. 

15. Про Валерия Ивченко его друзья и коллеги : 
[В. Маляр, В. Морозов, Л. Попова, Е. Седунова, В. Шес-
топалов] // Петербургский театральный журнал. – 
1999. – № 18-19. – С. 14 – 21. 

16. Протокол засідання художньої ради Хар-
ківського державного ордена Леніна академічного 
українського драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка. 
Обговорення вистави “Патетична соната”. – 1972. – 
11 лют. – 3 с. 

17. Ставицкий Борис // Кино-Театр.ru. [Елект-
ронний ресурс]: [стаття]/ – Назва з екрану. – Режим 
доступу: http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/7841/
bio

18. Чирикова З. Наближаючись до полудня // Соц. 
Харківщина. – 1968. – 24 квіт. 

Юлія ЩуÊ²нÀ



22

У своїй статті в київському журналі “Авангард-
альманах” Казимир Малевич згадав театрально-де-
кораційне мистецтво: “Під впливом нового станко-
вого малярства мистецтва поліграфії, текстилю та 
театральної декорації прибрали цілком нової фор-
ми”  [1].

У фондовій колекції Музею театрального, музич-
ного та кіномистецтва України зберігається чимало 
сценографічних робіт Олександри Екстер та її послі-
довників – Анатоля Петрицького, Вадима Меллера, 
Олександра Хвостенка-Хвостова, Бориса Косарєва, 
Марка Епштейна, Бориса Ердмана, Міліци Симаш-
кевич, Костя Єлеви та ін., в яких безперечно бачимо 
стилістичні риси геометричного абстракціонізму [2]. 
Це був прояв безпосереднього впливу супрематизму 
Казимира Малевича на світогляд та творчість цих 
художників. 

Творець супрематизму підкреслював, що його 
стиль – не лише філософська концепція, але й “форма, 
котра може бути прикладна, утворивши новий стиль 
супрематичного оздоблення” [3].

Українські театральні художники адаптували ідеї 
Малевича до потреб сценічного мистецтва. Динамічні 
просторові рішення, конструктивістські декорації, 
геометризовані театральні строї оновили вітчизняну 
сценографію.

Українські сценографи майстерно використали 
основні категорії супрематизму, – космізм, ритми 
Всесвіту, архаїчні мистецькі архетипи, мінімалізм. 
Олександра Екстер однією з перших високо поці-
нувала супрематизм, залучивши 1915 року його за-
сновника Казимира Малевича до діяльности артілі 
вишивальниць села Вербівка [4]. Свою сценографію 
1920-х вона формувала значною мірою на засадах 
геометричного абстракціонізму.

ÐеÖеПÖ²ß ÑуПÐеÌÀÒÈÇÌу
в уÊÐÀїнÑьÊ²й ÀвÀн¥ÀÐдн²й ÑÖенÎгÐÀÔ²ї
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ірина МеЛешкіна

Іспанський танок. Ескіз костюма.
Художник – Олександра Екстер.
Балет Ельзи Крюгер, м. Одеса, 1920 р.
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Стилізований іспанський костюм для хореогра-
фічної мініатюри. Кубофутуризм тут поєднується з 
великими супрематичними площинами локального 
забарвлення. Поєднання жовто-синіх кольорів з чер-
воно-чорними мають походження з трьох джерел: на-
родного українського, малевичевого та іспанського.

Ескіз костюма для вистави “Ромео і Джульєтта” 
Камерного театру: кубофутуризм з його гострими 
кинджальними формами у цьому ескізі робить ще 
один крок у бік супрематизму [5]. Контрастні пло-
щинні кольорові заливки не розбілюються і майже 
не нюансуються. Проте супрематизм тут своєрідний, 
він тяжіє до об’єму. Сам же Малевич називав свій 
стиль площинним.

Від Олександри Екстер інформацію про Малеви-
ча отримував Анатоль Петрицький [6]. Вже у своїх 
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Постать з кинджалом. Ескіз костюма.
“Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра.
Художник – Олександра Екстер.
Режисер – Олександр Таїров.
Камерний театр, м. Москва, 1921 р.

Християнин-патрицій. Ескіз костюма.
“У катакомбах” Лесі Українки.
Художник – Анатоль Петрицький.
Режисер – Олександр Загаров.
Театр ім. Т. Шевченка, м. Київ, 1920-21 рр.

ранніх творах періоду стилізації під готику, бароко, 
народне мистецтво Петрицький-сценограф викорис-
товує найновітніші супрематичні прийоми – “У ката-
комбах” Лесі Українки, “Північні велетні” Г. Ібсена, 
“Чорт і шинкарка” К. Кшивошевського. 

Для прикладу візьмемо ескіз костюма Христия-
нина-патриція. Парадоксальність полягає в тому, що 
космізм Малевича загнаний тут у глибоке підпілля. 
Персонажу тісно у межах простору ескізу, бо він 
перебуває у підземеллі. Архаїчна египетська пло-
щинність і статична поза перегукуються з манерою 
бойчукістів, хоча А. Петрицький до самого Михайла 
Бойчука, як і К. Малевич,  ставився критично [7]. А от 
чорна тога героя з широкими червоними смугами 
перетворена на супрематичну композицію з неквап-
ливим потужним ритмом. 
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Період конструктивізму триває під знаком суп-
рематичних ідей Малевича. А. Петрицький натоді 
оформив “Ексцентричні танці” К. Голейзовського 
(1922), “Вія” О. Вишні за М. Гоголем та М. Кропив-
ницьким (1925), опери “Вільгельм Телль” Дж. Россіні 
(1927), “Турандот” Дж. Пуччіні (1928) та “Князь Ігор” 
О. Бородіна (1929), балети “Корсар” А. Адана (1926), 
“Червоний мак” Р. Глієра (1927) та “Футболіст” 
В. Оранського (1930) [8].

Динамічний футуризм тут помножений на пло-
щинний супрематизм. Маленькі та більші чорні й 
білі кола відсилають до першоелементів супрематиз-
му, серед яких поруч з квадратом та хрестом найго-
ловнішим є коло. Петрицький деформує прямокутні 
форми, перекреслює їх динамічними, тоненькими, як 
жало, осями, створюючи силуети “зловісних особин 
у кепі” [9].

Бачимо відверте кепкування з тогочасних неп-
манів, постаті яких складені з супрематичних фігур 
[10]. Це своєрідний гібрид з креслярського конструк-
тивізму і червоно-чорного супрематизму. Абстрактні 

Ексцентричний танок – 2. Ескіз костюмів.
Художник – Анатоль Петрицький.
Балетмейстер – Касьян Голейзовський.
Московський камерний балет, 1923 р.

Европейці. Ескіз костюмів.
“Червоний мак” Р. Глієра.

Художник – Анатоль Петрицький.
Балетмейстер – М. Мойсеєв.

Державна опера, м. Харків, 1927 р.
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форми конкретизуються у деталі одягу: червоний 
прямокутник стає циліндром, чорне коло на білому 
тлі перетворюється на манжет зі шпонкою, червона 
“булава” означає жіночу підв’язку. Безголов’я бур-
жуазії зображено білим порожнім колом та чорним 
овалом. 

Сатиричне забарвлення мають також “Европей-
ці” з “Червоного маку” [11]. Але тут супрематизм 
комбінується та навіть поступається дадаїзму з його 
колажністю, використанням шрифтів та “готових 
речей”. Проте у композиції чорні й білі площини та 
геометричні фігури (кола, червоні плашки та “була-
ви”) – відіграють значну роль.

Космізм Малевича перетворено на буфонаду у 
сцені “На Марсі”. Другий ярус конструкції за тра-
дицією українського вертепного театру присвячено 
небожителям (у цьому випадку – роботам-марсіянам). 
Нижній ярус належить земним мешканцям – Хомі 
Брутові та  Відьмі [12]. Космічні знаки у сценогра-
фії Петрицького супрематичні: чорні прямокутники, 
жовті кола. Самі марсіяни також “Малевичевого по-
ходження”. У землян і марсіян довго не було спільної 
теми, допоки не прохопилося слово “самогон”. Тоді 
Космос захвилювався. і з’ясувалася семантика зміє-
подібної космічної емблеми – змійовик самогонного 
апарата [13]. Пародійність в А. Петрицького набувала 
подвійного призначення – він натякав не лише на 
Малевича, а й на вельми популярний на той час кіно-
бойовик “Аеліта” про марсіян з костюмами Екстер.

В українському театрі 1920-х рр. вдалося осу-
часнити та драматизувати навіть оперний та балет-
ний репертуари. І сценографія тут відігравала чи не 
вирішальну роль. Візьмемо до прикладу “Турандот” 
в оформленні А. Петрицького. Золотавого кольору 
трон принцеси був розташований на чорному лако-
вому станку, який відсилав до “Чорного квадрата” 
Малевича [14].

Костюми персонажів складаються з різнокольо-
рових геометричних площин – першоелементів 
супрематизму. Анфас костюми були яскравими, а зі 
спини – чорними. Хор, розташований на спеціяльних 
помостах по всьому кубу сцени, то розквітав радіс-
ним різнобарв’ям, то занурював у трагічну чорноту. 
Відбувалося це тоді, коли женихи Турандот потрап-
ляли до рук катів. У такі моменти комедія масок пе-
ретворювалася на трагедію [15].

Перший Кат – бездушний механізм для вбивства у 
страхітливій архаїчній машкарі. Старожитність Пет-
рицький сполучає з авангардизмом Малевича, з його 
кольоровими геометричними формами. 

Другий Кат веселіший. Орнаментальні смуги 
роблять його подібним до циркового клоуна, водно-
час натякаючи на тюремні ґрати, за якими опиняться 
женихи-невдахи.

Ескізи костюмів Першого Ката (вгорі) 
та Сурмача (внизу).
“Турандот” Дж. Пуччіні.
Художник – Анатоль Петрицький.
Режисер – Луї Лабер.
Державна опера, м. Харків, 1929 р.



2626

Принца Калафа, як годиться конструктивістові, 
художник накреслює за допомогою циркуля, лінійки 
та лекал. Калаф  виблискує сріблястою фольгою та ві-
зерунчастою аплікацією. Орнаменти гіпертрофовані, 
щоб їх було видно з великої відстані. Попри всю мо-
дерність виконання, Петрицький зберігає китайський 
характер вбрання та етнічні риси обличчя [16].

Це помітно в багатоповерховому головному уборі 
Мандарина, подібному до пагоди. У строї Сурмача 
використано іконописний прийом т. зв. виворотки, 
який полюбляв і К. Малевич, коли два основні кольори 
міняються місцями: червона обводка навколо чор-
них кіл (ліворуч) перетворюється на чорну обводку 
навколо червоних кіл (праворуч). Кольори китайсь-
кі – чорно-лаковий, червоний, насичено-жовтий [17].

У Харківській опері режисер і балетмейстер-но-
ватор Микола Фореґґер, якого називали “Мейєрхоль-
дом від хореографії”, 1929 р. поставив “Князя Ігоря”. 
А. Петрицький та М. Фореґґер вирішили “дати бій 
феодальній добі”, напівдикунській та по-язичниць-
кому жорстокій. Більшість персонажів вистави виг-
лядають ґротескно [18].

Сентиментальні у лібрето дворові Дівки пере-
творені на комічних негроїдів. Вони виглядають по-
архаїчному монументально завдяки супрематичним 
елементам – великій пласкій плямі тла і широким 
барвистим смугам орнаментів, що також свідчить про 
спорідненість супрематичного стилю з орнаменталь-
ним народним мистецтвом.

Князь Тур на ведмежих лапах, у кошлатій вед-
межій шкурі та його тотем – бик з виряченими очима 
на супрематично червоному щиті справляють відвер-
то сатиричне враження – так само, як і Боярин-недо-
тепа з порожніми вицвілими очима [19].

Постать Скомороха – суміш органічно поєдна-
них примітивізму, малевичевого геометризму і майже 
матиcсівської декоративности. Масивна машкара з 
бичачим оком – і боязкі кволі ніжки. Дисонансний 
кольоровий акорд, певно, суголосний тій музиці, яку 
виконує лицедій на своєму смичковому інструмен-
ті – гудку.

У Половецьких танках режисер і художник поєд-
нали східну закритість та новочасну відкритість 
жіночого тіла. Петрицький перекрив танцівницю, 
сказати б, “від гребінців до ніг” супрематичною 
жовтою площиною, а “половецьке бікіні” натя-
кає на спортивне вбрання фізкультурниць кінця 
1920-х рр.[20] Відомо, що спортивні вправи в хорео-
графії Фореґґера посідали визначне місце.

Дегероїзованим знаряддям безжального вбивства 
зображено Вояка-праукраїнця з оселедцем, мечем і 
сокирою. Постать сконструйована елементарно, як 
язичницький ідол – з горизонтальних і вертикальних 
об’ємів.

Ескізи костюмів  – Боярин (вгорі)
 та Половецькі танки (внизу).
“Князь Ігор”  О. Бородіна.
Художник – Анатоль Петрицький.
Режисер і балетмейстер – Микола Фореґґер.
Державна опера, м. Харків, 1929 р.
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Слабохарактерний і понурий Князь Ігор складе-
ний з суцільних пластичних рим: від круглої сережки 
та півкола вус (натяк на майбутніх запорожців) до 
щита з супрематичним чорним колом. 

Балет “Футболіст” в хореографії Миколи Фо-
реґґера був поставлений на новочасний сюжет, і тут 
Петрицький, аж ніяк не обтяжений вантажем історії, 
постає як ультра-авангардист, як конструктивіст і 
супрематист в одній особі; для нього мистецтво – це 
досконалий, рвучкий ритм [21].

Конструктивізм Вадима Меллера, головного ху-
дожника курбасівського “Березоля”, також був за-
мішаний на супрематизмі. Це можна простежити в 
оформленні вистав “Мазепа” Ю. Словацького (1921), 
“Газ” Г. Кайзера (1923), “Джиммі Хіґґінс” Е. Сінкле-
ра (1923), “Мікадо” А. Саллівена (1927) [22]. Свого 
часу він разом з дружиною Ніною Генке-Меллер та 
своєю напутницею Олександрою Екстер входив до 
мистецького угруповання “Супремус”, заснованого 
Казимиром Малевичем.

У костюмі Монаха до вистави “Мазепа” чернечий 
одяг – довга ряса з каптуром – відтворений з історич-
ною докладністю, проте перекладений на мову суп-
рематизму [23]. Парадоксальність полягає у тому, що 
засобами абстрактного мистецтва відтворено пред-
метну реальність. Дивовижно, що Меллер виявляє 
в побутовому одязі прихований геометризм, так би 
мовити, перевіряючи гармонію геометрією.

Переважно в чорно-білій гамі вирішують Курбас 
і Меллер виставу “Газ” [24]. Це цілком відповідає 
переконанню Малевича, що міське мистецтво пра-
цюватиме з білим і чорним кольорами. Персонажі 
накреслені бездушним лінійно-циркульним рухом. 
Щоправда, в костюмі Офіцера ще є вкраплення чер-
воного, тут – колір крові.

У тих самих кольорах і такій само стилістиці 
було зроблено Вадимом Меллером і афішу до цієї 
вистави.

В декорації до вистави “Мікадо” [25] простота й 
геометричність японської архітектури потрактована 
Меллером з позицій “простого, как мычание” супре-
матизму (вислів Маяковського). Обладунки Самурая 
не на жарт загрозливі, бо “обвішані” чорними квад-
ратами і колами.

В межах “міських” чорно-білих гам не втримав-
ся ані сам Малевич, ані Меллер. Барвисте сільське 
начало бере своє.

Вояк. Ескіз костюма.
“Князь Ігор”  О. Бородіна.
Художник – Анатоль Петрицький.
Режисер і балетмейстер – Микола Фореґґер.
Державна опера, м. Харків, 1929 р.

Футболісти. Ескізи костюмів.
“Футболіст” В. Оранського.

Художник – Анатоль Петрицький.
Балетмейстер – Микола Фореґґер.
Державна опера, м. Харків, 1930 р.



2828

Кольористий, наче зроблений дитячою рукою, 
ескіз Негра-кухаря з яскравого театрального ревю 
“Алло, на хвилі 477”, допомагає згадати европей-
ський рух дадаїзму – дорослу гру в дитинність [26]. 
Лесь Курбас визначав свій тодішній метод як експре-
сивний реалізм, і його сподвижник Вадим Меллер 
рухався у тому-таки напрямкові.

Видатним адептом Малевича був сценограф 
Олександр Хвостенко-Хвостов, який разом з Ана-
толем Петрицьким реформував оперну сцену – в 
його новаторському оформленні були поставлені 
опери “Намисто мадонни” Е. Вольф-Феррарі (1925), 
“Севільський цирульник” Дж. Россіні (1925), “Любов 
до трьох помаранчів” С. Прокоф’єва (1926), “Валь-
кірія” Р. Ваґнера (1929), “Джонні награє” Е. Кшенека 
(1929), “Беркути” Б. Лятошинського (1930), балет 
“Червоний мак” Р. Глієра (1928) [27].

На українському оперному кону ставилися най-
новітніші твори, зокрема опера Сергія Прокоф’єва 
“Любов до трьох помаранчів”. Декорація навдиво-
вижу мінімалістична: три помаранчі – три сценічні 
майданчики, трапи й помости тримаються на чорно-
лаковому кубі, який водночас є і китайським, і суп-
рематичним [28].

Персонажі Хвостенка-Хвостова буфонні, а їхня 
пластика нагадує балет Броніслави Ніжинської [29]. 
Персонажі живуть під знаком апельсина, якого треба 
розчаклувати. Помаранчеве коло над плечима Мініс-
тра Леандра – водночас і данина Казимирові Малеви-
чу, від супрематизму якого Хвостов був у захваті.

Персонажі вистави: Вартовий, добрий Маг Челій, 
зла чаклунка Фата-Моргана, лялькоподібні Солдати. 
Як відомо, замість живої людини, описаної реаліс-
тами, авангард повернувся до умовного персонажа, 
маски, ляльки. Розробляючи ескізи костюмів, Хвос-
тенко-Хвостов мислить як режисер – мізансценою. 
Парні персонажі взаємодіють одне з одним [30].

Ескіз костюмів Кулі для балету Р. Глієра “Чер-
воний мак” теж супрематичний. Ящики на спинах 
вантажників нагадують квадрати Малевича [31]. Жов-
то-синій китайський Мудрець з містичною мішенню-
мандалою також примушує згадати Малевича, для 
нього це поєднання кольорів було одним з ключо-
вих. Так само, як в Екстер, Меллера, Богомазова, що 
свого часу були громадянами Української Народної 
Республіки Грушевського-Петлюри та Української 

Капіталісти. Ескізи костюмів.
“Газ” Г. Кайзера.
Художник – Вадим Меллер.
Режисер – Лесь Курбас.
Мистецьке Об’єднання “Березіль”, м. Київ, 1923 р. 

Афіша вистави “Газ” Г. Кайзера.
Художник – Вадим Меллер.
Режисер – Лесь Курбас.
Мистецьке Об’єднання “Березіль”, Київ, 1923 р.



2929

²рина ÌелешÊ²нÀ

Ескізи костюмів Вартового (вгорі) та Солдатів (внизу). 
“Любов до трьох помаранчів” С. Прокоф’єва.
Художник – Олександр Хвостенко-Хвостов.
Режисер – Йосип Лапицький.
Державна опера, м. Харків, 1926 р.
Виставу не здійснено.

Держави гетьмана Скоропадського з їхнім жовто-
синім прапором.

Безприкладним є ескіз конструктивної установ-
ки з кіноекраном  до п’єси Ептона Сінклера “Моб”, 
поставленої на харківському кону режисером-екс-
периментатором Борисом Глаголіним. Моб – натовп 
люмпенів, страшний у своєму анархізмі. Для кип-
лячого казана людей, ідей, почуттів, візій Хвостов 
створив своєрідний регулятор – пряму й міцну ферму 
рухомого мосту (міст над прірвою – відчував глядач), 
за опору для якого правив чорний квадрат. Монтаж-
ний стенд, до якого кріпився білий екран (біле на 
білому) складався з чорних і білих прямокутників, що 
тримали ритм [32]. Проте, на відміну від масивности 
Малевича, форми у Хвостенка-Хвостова ажурні.

Найяскравішим прикладом плідного використан-
ня стилістики Малевича були конструкції Хвостен-
ка-Хвостова в поєднанні з супрематичними декора-
тивними панно, що становили сценографію опери 
“Валькірія”. [33] На думку західних фахівців, це, 
мабуть, найкращий з усіх існуючих проєкт до творів 
Ваґнера. Стрижнем сценічної композиції Хвостенка-
Хвостова став циліндричний стовп, що уособлював 
сакральний ясен Іґґдрасиль – дерево життя давніх 
германців. Панно слугували знаками долі та вдачі 
легендарних персонажів. У щитоподібній формі пан-
но знайшла вираження тема войовничого Хундінґа; у 
м’якій формі кола – тема жіночної Зіґлінди.

Художник пояснював особливості задуму на сто-
рінках харківського журналу “Аванґард”: “Сценічна 
установка (на обертальному кругові) положень першо-
го акту. В основі – циліндр – ясен. Колір – фактура 
всієї установки – бетон; колір фактури циліндра – па-
літурована фанера. Функція архітектури сценічної 
установки – передбачити розгортування драматичних 
мізансцен.

Момент першого акту – Сrescendo рухомих кольо-
ристих площин теми Хундінґа (притуплений прямо-
кутник). Колір площин теми Хундінґа – шість відтін-
ків коричневого кольору. Матеріял площин – тюль, 
сатин, фланель, оксамит.

Момент першого акту – Сrescendo рухомих кольо-
ристих площин теми Зіґлінди. В основі – коло. Колір 
площин теми Зіґлінди – шість відтінків червоного ко-
льору. Матеріял площин – газ, тюль, сатин, шовк. Фун-
кція рухомих кольористих площин – характеристики, 
супровід, акцентація, посилення драматичної дії, а 
одночасно й планування, обмежування, звужування 
і ширення сценічної площі, як сторчово й поземно, 
так і в глибину” [34].

Як бачимо, космічні ідеї Малевича було зану-
рено в сакральну германську мітологію і матерія-
лізовано та трансформовано відповідно до потреб 
театральної постановочної частини. Таке образо-
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творче аранжування опери є унікальним у сві-
товій практиці.

Якби постава “Валькірії” у задумі режисера 
Фавста Лопатинського і художника Олександра 
Хвостенка-Хвостова була втілена, “вона могла б 
стати новим словом у сценічній інтерпретації Ва-
ґнера не лише в Україні і в Росії, але й загалом в 
Европі. Для українського оперного театру сама 
ідея подібної вистави була свідченням опанування 
ваґнерівською естетикою у її театральному вимірі, 
пов’язаному з ідеєю синтезу мистецтв”, – твердить 
знаний музикознавець Марина Черкашина-Губа-
ренко [35].

Додекафонічна опера Кшенека “Джон-
ні награє” в оформленні Хвостенка-Хвостова 
була поставлена режисером М. Дисковським 
1929-го р. “Відмова в музичному театрі від жи-
вопису в його традиційному розумінні була есте-
тично рівнозначною відмові від тональності, появі 
атональності й серійності в музиці. Експресивний 
конструктивізм у декораціях того часу відповідав 
експресії музичної мови опер А. Берга “Воццек”, 
Е. Кшенека “Джонні награє” та Д. Шостаковича 
“Ніс”, – зауважує відомий мистецтвознавець Во-
лодимир Габелко [36].

На ескізі “Готель на глетчері” – це двоярусна 
чашоподібна конструкція у двох проєкціях. Над 
ним сяють сліпуче чорне сонце та прожектор з 
концентричними обручами кілець. Впадає у вічі 
віртуозний ритм повторів круглих, прямокутних та 
хвилястих чорних плашок. Та, на відміну від Мале-
вича, наш сценограф ажурний і витончений [37].

На завершення дозволю собі нагадати, що суп-
рематизм має саме сценографічний родовід. Робота 
Малевича над костюмами та декорацією футурис-
тичної опери “Перемога над Сонцем” відіграла 

Ескіз конструктивної установки.
“Моб” Е. Сінклера.
Художник – Олександр Хвостенко-Хвостов.
Режисер – Борис Глаголін.
Театр ім. І. Франка, м. Харків, 1924–25 рр.

Тема Хундінґа (праворуч) та тема Зіґлінди (вгорі).
“Валькірія” Р. Ваґнера
Художник – Олександр Хвостенко-Хвостов.
Режисер – Фавст Лопатинський
Державна опера, м. Харків, 1926 р.
Виставу не здійснено
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вирішальну роль у виникненні цього художнього на-
прямку. У п’ятій картині вистави дія розгорталася на 
тлі чорного квадрата. Згодом Малевич напише, що це 
“тепер дає надзвичайні плоди” [38].
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голгофа йони шевченка

Його заарештували 30 квітня 1937 року 
в Харкові на найманій квартирі за адресою: 
вулиця Іскринська, будинок № 33, квартира 
№ 2. Відповідна директива надійшла з Києва 
за підписом заступника наркома внутрішніх 
справ УРСР комісара державної безпеки 3-го 
рангу Іванова Василя Тимофійовича. Ось 
повний текст того фатального розпоряджен-
ня (мовою оригіналу і без правок): “Арес-
туйте доставьте спецконвоем нам литератора 
Харьковского коллектива писателей Шевченко 
Йону Васильевича активного украинского на-
ционалиста, связанного с украинским контр-
революционным националистическим подпо-
льем эмигрантскими украинскими центрами 
закордоном. Состоит активным участником 
украинской фашистской организации”. 

Рівень грамотности чекістів, які складали 
наведений документ, та заступника наркома, 
що його підписав, можете оцінити самі. Та 
значно більше вражає зміст циркуляру. Без 
слідства і суду Йону Васильовича уже оголо-
сили активним учасником української фашист-
ської організації, тісно пов’язаним з емігрант-
ським закордонним центром... 

Щоб ви, шановні читачі, змогли повніше 
відчути жахливу, доведену до абсурду, того-
часну суспільно-політичну атмосферу в СРСР, 
на тлі якої була порушена кримінальна справа 
проти нашого односельця, повідомимо таке: 
1 серпня 1937 року, тобто через три місяці піс-
ля арешту Йони Шевченка, заступник наркома 
внутрішніх справ УРСР Іванов (так, той самий 
Іванов Василь Тимофійович) був заарештова-
ний, звинувачений у “військово-фашистській 

ÒеÀÒÐÀльне ÊÐÀєÇнÀвÑÒвÎ
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Василь ГаЛатенкО

“Срібна підкова”  – так іменується незвичне ви-
дання – газета для Гнідинської сільської громади. До 
її редакційної колегії належить і Василь Галатенко, 
автор нашої нинішньої публікації про двох славних 
вихідців із Гнідина – братів-акторів Лазаря та Йони 
Шевченків. Упродовж тривалого часу В. Галатенко, 
педагог, журналіст, дослідник історії рідного краю, 
шукав загублені сліди своїх двох односельців, репресо-
ваних тоталітарним режимом. Крок за кроком, день 
за днем, документ за документом, слово за словом, 
ім’я за ім’ям...

Гнідин зробився неначе центром трагічного Все-
світу, де переплітались із безліччю життів та історій 
знаних і менше знаних українців долі братів-акторів – з 
такими за звучанням своїм несподіваними іменами.

Про результати пошуків В. Галатенко повідомляв 
у публікаціях у “Срібній підкові”. Газета потрапила 
до Львова завдяки тому, що в часі своїх пошуків істо-
рик із Гнідина познайомився з професором Богданом 
Козаком, завідувачем кафедри театрознавства та 
акторської майстерности Львівського національно-
го університету ім. Івана Франка, упорядником та 
науковим редактором книги “Життя і творчість 
Леся Курбаса” (Львів, 2012). У цій книзі неоднора-
зово згадано Лазаря та Йону Шевченків. То як же 
можна було оминути можливість знайомства обом 
дослідникам?

Та ж  “Срібна підкова” у статті від 9 травня 
2017 р. “Вони повернулись додому” повідомляє про 
відкриття пам’ятника братам-акторам у їхньому 
рідному селі. На урочистості були присутні зібрані 
з різних куточків України члени родини Шевченків. 
Зібрав їх у Гнідині все той же В. Галатенко.

Історія кожного з тих людей, історія Гнідина, де 
завдяки таким ентузіястам, як Василь Галатенко, 
існують шкільні музеї та театр, вартує окремої роз-
повіді, окремої великої книги. І така книга, без сумніву, 
з’явиться.

“Просценіум” не надто часто поступається ус-
таленим правилам – відкривати свої сторінки лише 
першодрукам. Текст В. Галатенка вартує того, аби 
бути помноженим  і доступним читачам, нехай у ско-
роченому варіянті, на сторінках фахового часопису.

(Брати Йона та Лазар Шевченки)
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Києва. Опісля (до травня 1918 року) був начальником 
відділу Міністерства торгівлі і промисловости. 

Зазначимо, що весь вільний від основної робо-
ти час Йона віддавав театру. Зрештою він таки став 
професійним актором керованого легендарним Ле-
сем Курбасом Молодого театру, у створенні якого 
сам брав найактивнішу участь. Але в кінці серпня 
1919 року, після захоплення Києва денікінцями, його 
акторська робота була майже на рік перервана. Шев-
ченко наголошує, що аж до червня 1920 року, тобто 
до звільнення столиці від білополяків, він залишався 
безробітним. 

За більшовицької влади Йона спочатку влашту-
вався діловодом Київського губернського фінансового 
відділу, а потім – інспектором губернського управлін-
ня політичної освіти і водночас артистом Київського 
театру імени Гната Михайличенка. 

Із серпня 1922 до червня 1924 року він працює 
актором театру “Березіль” і режисером однієї з бе-
резільських творчих лабораторій. Нагадаємо, що на 
той час колектив театру очолював геніяльний Лесь 
Курбас. 

Які житейські обставини змусили Шевченка за-
лишити “Березіль” і перебратись із Києва до Харко-
ва, нам невідомо. Лише знаємо, що в тодішній ук-
раїнській столиці він водночас працював театральним 
рецензентом газет “Вісті”, “Комуніст”, “Пролетар”, 
журналу “Знання” та деканом драматичного відді-
лення Вищих музично-драматичних курсів, а зго-
дом – театральним педагогом у Харківському дра-
матично-музичному інституті.

Йона Шевченко

василь гÀлÀÒенÊÎ

змові”, засуджений до страти і розстріляний у Москві. 
Воістину, не суди і не судимий будеш!

Під час затримання в помешканні Йони провели 
ретельний обшук. Шукали письмові та речові докази 
приналежности господаря до контрреволюційної ор-
ганізації. Натомість знайшли ось що: паспорт, ощад-
ну книжку із залишком коштів на суму 1 625 рублів, 
наручний годинник, телефонну книжку, блокнот та 
зошит із кореспондентськими записами, три листи, 
іншу переписку на 41 аркуші, дві квитанції на пошит-
тя костюму, квиток харківського міського ломбарду 
на зберігання зимового пальта, книжку німецькою 
мовою “Будні боротьби”, примірник газети “Кіно” та 
чистий конверт з маркою. Забігаючи наперед, скаже-
мо, що виконаний слідчими найретельніший аналіз 
змісту листів і записів у блокноті та зошиті не виявив 
навіть натяку на участь їхнього власника у якійсь 
антидержавній діяльності. Та це важило мало. Бо 
тоді першорядними доказами вважались показання 
свідків і особисте зізнання підслідного. А якими ме-
тодами їх отримували, оті свідчення та зізнання, ми 
побачимо нижче. 

Всю абсурдність звинувачень, висунутих режи-
мом проти Йони Васильовича, їхню бездоказовість 
добре видно з документів кримінальної справи, яку 
органи НКВС проти нього порушили. Можливість 
ознайомитися з нею в галузевому архіві СБУ ми одер-
жали за сприяння голови Київської міської організації 
Українського добровільного історико-просвітниць-
кого правозахисного благодійного Товариства “Ме-
моріял” імені Василя Стуса пана Романа Круцика, за 
що йому щиро вдячні.

…Діючи згідно з отриманим циркуляром, хар-
ківські конвоїри етапували заарештованого Йону 
Шевченка до Києва. Там його помістили в камеру 
спеціального тюремного корпусу на території сум-
нозвісного Лук’янівського СІЗО. Після завершення 
деяких формальностей (заповнення анкети арештан-
та, офіційне оголошення звинувачення, знайомство 
з кримінальною справою Захарчука Євгенія Михай-
ловича, у якій Йоні відводилась роль співучасника) 
почались регулярні допити. Про їхній перебіг ми 
розповімо дещо пізніше. А зараз звернемо увагу на 
трудову діяльність нашого односельця від закінчення 
ним у 1913 році Київського комерційного інституту 
і до дня арешту. Сумніватись у правдивості цієї ін-
формації підстав немає, оскільки вона була записана 
слідчим зі слів самого Йони Шевченка. 

Отож із серпня 1913 до початку 1916 року він 
працював обліковцем ревізійної комісії Київської 
міської управи і водночас – помічником начальника 
канцелярії Управління київського округу шляхів спо-
лучення. Потім до грудня 1917 року обіймав посаду 
діловода в канцелярії Управління шосейних доріг 
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У 1930 році Йона Васильович очолив театр робіт-
ничої молоді в Сталіно (нинішній Донецьк), але вже 
через рік залишив його і перейшов на посаду завіду-
вача відділу культури радіогазети в Харкові.

З кінця 20-х років більшовицький режим почав 
поступово згортати так звану політику українізації. 
В 1933 році Йосип Сталін назвав місцевий націо-
налізм основною загрозою для єдности Радянського 
Союзу. Влада взяла курс на зросійщення українців. 
Активних учасників українізації було репресова-
но. З початку 30-х років зазнає гонінь Лесь Курбас. 
26 грудня 1933 року його заарештували, а 3 листопа-
да 1937 року розстріляли. Недоброзичливе до себе 

ставлення влади починає відчувати і Йона Шевченко, 
один з творчих побратимів Курбаса. Митцю стає все 
важче знайти роботу, яка б відповідала його інтелек-
туальному та фаховому рівням. Натомість постійно 
переслідують безпричинні звільнення. Вони лише 
посилюють недобрі передчуття.

Отож після радіогазети, звідки його переконливо 
попросили піти, Йоні довелось почергово працю-
вати секретарем естрадної секції Всеукраїнського 
товариства драматургів і композиторів, роз’їзним 
кореспондентом газет “Вісті” і “Колгоспне село”, 
режисером робітничо-колгоспного театру при Хар-
ківському театральному тресті, редактором літера-
турних радіопередач, завідувачем навчальної части-
ни театрального училища в місті Калінін, лектором 
Харківського обласного лекторського бюро, лектором 
при Сталінському обласному управлінні мистецтв, а 
з серпня до грудня 1936 року і безпосередньо перед 
арештом він взагалі не мав роботи.

…Настав день першого допиту. Йдучи до слідчо-
го, Йона Васильович уже знав, що його звинувачують 
у приналежності до “Союзу націонал-демократів Ук-
раїни”. Про таку організацію він зроду не чув, отож 
ніяк не міг бути серед її членів. Думалось, що це якесь 
непорозуміння, що легко доведе свою невинуватість. 
Знав би чоловік, наскільки помилковими є його споді-
вання! Але що б від того змінилось? 

Упродовж трьох допитів, які відбулися 10, 13 та 
17 травня 1937 року, Йона категорично відмовляв-
ся визнати будь-яке із висунутих йому звинувачень. 
Навіть відмовився підписувати останнього протоко-
ла. Слідчий помітно нервував. Адже в нього не було 
жодного (!) реального доказу, щоб ним можна було 
приперти підслідного до стінки. Лише показання За-
харчука Євгенія Михайловича – артиста Київського 
польського театру, який сам зламався на допитах та 
ще й звів наклеп на Йону Шевченка, його старшого 
брата Лазаря, інших своїх друзів і знайомих. Так і 
з’явився отой мітичний “Союз націонал-демократів 
України”, до якого, окрім уже згаданих фігурантів 
сфабрикованої справи, нібито належали ще 27 осіб. 

Не зумівши схилити “нєщасного артістіка-жур-
налістіка” до “чістосєрдєчного прізнанія” методами 
словесного впливу, розлючений слідчий на четверто-
му допиті (19 травня) застосував, вочевидь, засоби 
впливу фізичного. Двадцять днів його не викликали 
на черговий допит. Кати, мабуть, перестарались і 
тепер чекали, доки загояться рани на тілі, а, можли-
во, й переламані кістки хоч трохи зростуться. Зате 
10 червня слідчий задоволено потирав руки – звину-
вачуваний не лише зізнався в усіх своїх “гріховних 
діях” проти радянської влади, а ще й листа з глибо-
ким каяттям написав народному комісару внутрішніх 
справ УРСР.

Йона Шевченко

театральне краєзнавство
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василь гÀлÀÒенÊÎ

Підозрюваний “добровільно” визнав себе злочин-
цем. Тож, провівши ще кілька формальних допитів, 
слідчий 22 липня 1937 року написав короткий обви-
нувальний висновок. В ньому він констатував, що 
Йона Шевченко належав до українського контррево-
люційного націоналістичного підпілля і в інтересах 
фашизму проводив активну контрреволюційну діяль-
ність, тобто вчинив злочини, передбачені статтями 54 
п.4, 54 п.11 і 54 п.10 Кримінального кодексу УРСР. 
Тепер “напрацювання” слідства можна спокійно пе-
редавати до суду.

…Тривале очікування відповіді на апеляцію, а 
вона мала надійти з Москви, вкрай гнітило Йону Ва-
сильовича, висотувало душевні і тілесні сили. Але він 
вперто і покірно ніс свого Хреста на власну Голготу, 
кожного дня долаючи одну умовну сходинку. Про-
те, незважаючи на постійне відчуття приреченос-
ти, малесенький вогник надії в глибині чоловікової 
душі все-таки жеврів. Але його безжально погасив 
крижаний північний вітер, який 31 січня 1937 року 
приніс страшну звістку − Військова колегія Верхов-
ного суду СРСР вирок щодо підсудного Шевченка 
залишила в силі. Такий ось новорічний “подарунок” 
із Білокам’яної. 

Коли саме його розстріляли і де знайшов свій 
останній прихисток наш односелець – невідомо. 
Мабуть, там, де й більшість киян, репресованих тоді 
сталінським режимом – у Биківнянському лісі. Хоча 
деякі джерела запевняють, що Йона помер у 1940 
році в одному з таборів зловісного ГУЛАГу. Проте 
це малоймовірно, бо засуджених до страти на зону, 
як правило, не етапували. 

Реабілітували Йону Шевченка через двадцять 
років. Військова колегія Верховного суду СРСР ух-
валою № 002463 р/37 від 25 листопада 1958 року 
визнала: вирок військового трибуналу Київського 
військового округу від 17 жовтня 1937 року і ухвалу 
Військової колегії Верховного суду СРСР від 31 груд-
ня 1937 року стосовно Шевченка Йони Васильови-
ча через нові обставини, що відкрилися, відмінити 
і справу стосовно нього припинити за відсутністю 
складу злочину. 

…Ось тільки вручити офіційне повідомлення 
про реабілітацію було нікому, бо працівники органів 
держбезпеки не виявили на території СРСР рідних 
Йони Васильовича.

Ðятівна смерть лазаря шевченка

[…] В “Енциклопедії українознавства” за редак-
цією Володимира Кубійовича, написано, що Лазар 
народився у 1884 році. Натомість наш допитливий 
односелець Андрій Едуардович Куліковський, вивча-
ючи в Державному історичному архіві метричні кни-
ги гнідинської Свято-Миколаївської церкви, знайшов 

достеменний, документально підтверджений, день 
народження Лазаря. Він же склав і родовід братів 
Шевченків по батьковій лінії від 1701 року почина-
ючи, зробивши вагомий внесок до наших напрацю-
вань. 

Зауважимо, що нам на пошукових стежках зустрі-
чалось багато добровільних безкорисливих помічни-
ків із різних регіонів України. Про деяких добродіїв 
ми вже розповідали в попередніх публікаціях, а про 
решту обов’язково згадаємо добрим словом нижче. 
Завдяки одному з них – відомому досліднику історії 
театру, народному артисту УРСР, провідному актору 
Львівського національного театру імени Марії Зань-
ковецької, лавреату Національної премії України 
імени Тараса Шевченка Богдану Миколайовичу Ко-
заку – ми вперше побачили фото Лазаря Шевченка і 
дізнались чимало нового про галицький період у його 
творчій діяльності. Зокрема, що на підмостках театру 
“Руської Бесіди” він служив від 1906 до 1911, а не 
з 1907 до 1914 року, як стверджують деякі джерела. 
Здебільшого актор виконував харáктерні ролі, а також 
з’являвся перед глядачами в образах героїв і коханців. 
Та й які ще ролі міг грати молодий красень з такою 
ефектною зовнішністю? Погляньте на його фото, 
зроблене в 1910 році майстром з Таганрога – теж на 
прізвище Шевченко, де вишукано вдягнений Лазар 
сидить на парковій лавці, і вам усе стане зрозумі-
лим. Саме цією рідкісною світлиною з нами люб’язно 
поділився Богдан Миколайович. Він же надіслав ще 
одну фотографію 1910 року, на якій бачимо творчий 
колектив театру “Руської бесіди”, де серед акторів 
знаходимо і Лазаря Шевченка, а також його майбутню 
дружину Михайлину Іванівну Жарську.

Пильно вдивляючись у старі фотографії, не за-
лишаючи поза увагою ні найменших деталей, можна 
дізнатись багато цікавого про людей, які на них зоб-
ражені. Наприклад, світлина Лазаря “розповідає”, 
що він, постійно працюючи у Львові, у 1910 році 
сфотографувався в Таганрозі, а власноручну при-
святу на звороті світлини зробив 22 травня того ж 
таки року аж у Чернівцях. Вибудуйте на карті три-
кутник, означений згаданими містами, поцікавтесь 
рівнем тогочасного транспортного сполучення, і ви 
здивуєтесь мобільності нашого односельця! А тепер 
про згадану присвяту. Ось її текст: “На спомин сим-
патичному товаришеві-батяру Євгенові Коханенкові 
від Л. Шевченка”. Відомий український актор та ре-
жисер Євген Теодорович Коханенко на той час теж 
був артистом театру “Руської Бесіди” і близьким дру-
гом Лазаря Васильовича. Зазначимо, що й надалі їхні 
життєві та творчі дороги часто переплітались. Але 
увагу читачів хочемо спрямувати на цікаву прикладку 
до слова товаришеві. Що вона означає? Виявляєть-
ся, що львівські батяри (батярство) були своєрідною 
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міською субкультурою, яка існувала з середини ХІХ 
до середини ХХ століття. Спочатку, через дещо екс-
травагантну поведінку, батярів не надто сприймали 
в суспільстві. Але на час, про який ведемо мову, ба-
тяри набули навіть романтичних рис, залишаючись 
при цьому своєрідними вуличними веселунами, що 
люблять непишно, зате елегантно вдягатись. Отож 
одним із таких жартунів, піснярів та міських франтів 
був замолоду й Лазар Васильович. Але поряд з ве-
селуном у його особі вживався, окрім обдарованого 
актора, ще й талановитий організатор. І в цьому ми 
згодом переконаємось.

Першу достовірну віху в біографії Лазаря (після 
дати народження) знаходимо в його паспорті, вида-
ному чиновниками Російської імперії приблизно в 
1911 році. Чому приблизно? Бо в тій сірій книжечці 
чомусь немає ні дати її видачі, ні назви органу, який 
це зробив. Зберігає ж дідусів “від на жительство” в 
своєму домашньому архіві Олена Сергіївна Зарицька. 
Отож з паспорта ми дізналися, що в 1901 році Лазар 
перебував на дійсній військовій службі, а потім був 
переведений в ополчення 1-го розряду. 

[…] Отож ми, на жаль, не знаємо, які події від-
бувалися в житті Лазаря Шевченка упродовж двох 
часових відрізків: від 1890 (рік можливого закінчен-
ня сільської церковно-приходської школи) до 1901 
року (початок служби) і від 1902 (кінець служби) 
до 1906 року.

Та знову повернемося до Львова. 11 липня 1910 
року в трупі театру “Руської Бесіди”, де вже четвер-
тий рік працював Лазар, з’явилася талановита сімнад-
цятирічна дівчина Михайлина Жарська. Родом вона 
була з містечка Белз, мала привабливу зовнішність та 
чудовий голос. Зрозуміло, що Лазар не міг не звер-
нути на неї увагу. До Львова мав приїхати славет-
ний український тенор і викладач вокалу Олександр 
Пилипович Мишуга. Знаючи, що Михайлина мріє 
взяти кілька уроків у великого маестро, Лазар, який, 
вочевидь, був з ним знайомий, запропонував дівчині 
свою протекцію. Вона з вдячністю погодилась. А вже 
за кілька днів пан Мишуга зарахував її до числа своїх 
учнів. 

Ця історія зблизила Лазаря та Михайлину. Тож 
коли всередині 1911 року Лазар Васильович, відгук-
нувшись на запрошення Павла Прохоровича, почав 
готуватись до переїзду зі Львова в Армавір, де ство-
рювалась нова українська театральна трупа, їхати з 
ним зголосилась і його кохана, а також Євген Коха-
ненко. І потрібно ж такому трапитись, що водночас до 
Армавіра з Києва приїхала ще й початкуюча актриса 
Поліна Самійленко – дружина Йони Шевченка. Через 
багато років у своїх спогадах вона про свої враження 
від львів’ян напише: “… Разом зі мною вступили 
до колективу… ще троє акторів. Вони приїхали з 

галицького театру “Руська бесіда”. Це були Лазар 
Шевченко, Міся Жарська та Євген Коханенко. При-
ваблював їхній досить елегантний зовнішній вигляд, 
приваблювала й вимова, що, незважаючи на незвичні 
для нас наголоси, немовби випливала з джерел якоїсь 
своєрідної мелодії. Вони розмовляли в житті і на сцені 
своєю рідною мовою. А було багато акторів з трупи 
Прохоровича, які в житті розмовляти українською 
мовою соромилися, вважаючи її “мужицькою”, тому 
їхній закулісний жаргон одгонив якимось лакейським 
патяканням”.

Саме в Армавірі, який на той час мав статус села, 
молодята вирішили побратись. Трапилась ця хвилю-
юча подія 18 січня 1912 року, про що свідчить від-
повідний запис у паспорті Лазаря. 

Підтвердженням високого авторитету, яким ко-
ристувався в театральному середовищі наш одно-
селець, стала пропозиція Леся Курбаса призначити 
Лазаря Васильовича, якого він знав по спільній ро-
боті в театрі “Руської Бесіди”, керівником гастролей 
до Росії Гуцульського самодіяльного театру Гната 
Хоткевича, що планувались на 1912 рік. В листі до 
керівника театру Курбас писав: “…тому думаю, що 
Шевченко був би ідеальним директором. Чоловік 
старший і енергійний, мав би величезну повагу у 
гуцулів”.

Працюючи в театрі Прохоровича, Шевченко про-
довжував підтримувати тісні стосунки з галичанами. 
Через те цілком природно, що влітку 1913 року він 
приєднався до акторського подружжя Софії та Йо-
сипа Стадників, щоб разом здійснити творчу поїздку 
до Житомира. Ось що писала в четвер 3 липня про ті 
гастролі американська емігрантська газета “Свобо-
да” в замітці “Бояться галицької України” (текст без 
змін. – В. Г.): “Бувший директор галицького україн-
ського театру, артист Йосиф Стадник з своєю женою 
Софією та артистом Л. Шевченком приїхали на гос-
тинні виступи до Житоміру в трупу І. М. Горемики. 
Полїцмайстер не хотїв підписати афіш, що сповіщав 
про вистави “українських артистів при участи відо-
мих артистів галицького українського театру Софії 
і Осипа Стадника та Лазаря Шевченка”. Треба було 
згодити ся на те, щоби підкреслені небезпечні титули 
полїція вичеркнула і в такім виглядї афіш дозволе-
но”. Мабуть, житомирських стражів порядку до такої 
поведінки спонукало наближення Першої світової 
війни, в якій Австро-Угорщина та Росія опиняться з 
різних боків лінії фронту.

Навіть у неймовірній круговерті акторського жит-
тя Лазар знаходив час для відвідин рідного Гнідина. 

Посилаючись на дві знахідки, можемо зробити 
припущення, що спілкування братів-акторів у Гні-
дині лише ріднею не обмежувались. Бо як інакше 
міг потрапити до хати давно вже померлих Палаж-

театральне краєзнавство
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ки Минівни та Сакія Арсентійовича Маринченків 
портрет ще молодої Михайлини Жарської, якого ми 
виявили два роки тому? Мабуть же, в один із приїз-
дів вона з чоловіком заходили до добродія Арсентія, 
батька Сакія, і залишили фото на добру згадку. Іншу 
світлину, на якій зображений Лазар Васильович із ки-
мось нам не відомим, ми виявили в шкільному музеї 
“Берегиня”. Її туди хтось передав років з двадцять 
тому, коли створювалась експозиція. Ось тільки хто? 
Знову звертаємось за підмогою до наших читачів, 
сподіваючись, що відгукнеться колишній господар 
згаданого фото.

 […] Братам Шевченкам, як і всьому їхньому 
поколінню, випало жити в епоху катастрофічного 
суспільного хаосу. Перша світова війна, повалення 
царизму і жовтневий переворот у Росії, безуспіш-
ні визвольні змагання в Україні та її окупація мос-
ковською більшовицькою ордою – всі ці неординарні 
події стали визначальними чинниками для перебі-
гу соціяльних процесів та життя мільйонів людей. 
Зрозуміло, що український театр теж не міг залиша-
тись таким собі острівцем стабільности і спокою в 
розбурханому суспільному морі. Відмирали старі і 
зароджувались нові мистецькі традиції, в результаті 
творчих суперечок розпадались одні і виникали інші 
театральні колективи. Вони здебільшого не мали для 
виступів стаціонарних будівель, а тому змушені були 
постійно мандрувати українськими та зарубіжними 
містами і селами, часто виступаючи в непристосова-
них приміщеннях. 

Той бурхливий період промовисто відобразив-
ся в рядках автобіографії Михайлини Жарської. Ба-
чимо, що актрисі, після нетривалого перебування в 
Армавірі (1911), за десять наступних років довелося 
щонайменше шість разів змінювати місце роботи. 
Вона працювала в театральних колективах Миколи 
Садовського, Панаса Саксаганського, Марії Занько-
вецької, Дмитра Гайдамаки, Олександра Глазуненка 
та Левка Сабініна. 

Чи була творча стежка Лазаря Шевченка такою 
ж? Мабуть, не завжди, бо кілька джерел називають 
інші акторські колективи, де йому довелося труди-
тись. Зокрема в 1918 році він виступав на підмостках 
Державного народного театру, яким керував Панас 
Саксаганський, а за кілька років уже бачимо його в 
театрі імени Івана Франка. Прикро, але ми не в змозі 
назвати точну дату, коли Лазар Васильович влився в 
ряди франківців. Проте, з високою долею вірогіднос-
ти можемо сказати, що упродовж десятиріччя, про яке 
йдеться, сім’я Лазаря та Михайлини поповнилась ще 
одним сином – Богданом. 

Радість від появи синочка затьмарювалась не-
влаштованим побутом. Свого житла сім’я не мала, 
а наймані квартири та дешеві готельні номери, які 

в ході гастролей доводилось часто змінювати, були 
позбавлені елементарних зручностей. Не всі витри-
мували подібні негаразди. Не витримали і Лазар та 
Михайлина: вони розлучились.

Дізнатись про подальшу долю Михайлини 
Жарської нам знову допомогли небайдужі люди: 
відомий тернопільський журналіст Михайло Ми-
хайлович Маслій, похресник Михайлини Іванівни − 
Руслан Омелянович Семенина та колишній началь-
ник Тернопільського міського відділу соціального 
забезпечення Іларіон Ілліч Пилипець. Усім їм щира 
подяка! Від них ми отримали не лише усні свідчення, 
а ще й кілька фотографій актриси та її невеликий 
особистий архів.

Отож знову звернемось до автобіографії Михай-
лини Іванівни, написаної 7 вересня 1953 року. В ній 
вона пише, що з 1922 до 1924 року працювала у вій-
ськовому театральному колективі при кавалерійській 
бригаді Григорія Котовського. За високу майстерність 
навіть мала від комбрига пам’ятний подарунок – ви-
шуканий золотий наручний годинник. Демобілізу-
вавшись із Червоної армії, упродовж кількох років 
виступала в театрах Донецька та Слов’янська, якими 
керував добре їй знайомий Дмитро Гайдамака. Ці-
кавою сторінкою в біографії актриси стала участь у 
концертній групі, яка з 1933 до 1938 року гастролю-
вала на Уралі та Кавказі, популяризуючи українську 
народну пісню. Михайло Маслій в одній зі своїх пуб-

Лазар Шевченко
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лікацій зазначає, що подібне подвижництво викли-
кало нездоровий інтерес з боку органів НКВС, які в 
своїх таємних нотатках нарекли Жарську прізвиськом 
“націоналістка”. Невдовзі підозріле об’єднання роз-
формували, а Михайлина переїхала до Житомира і 
влилась у трупу місцевого драматичного театру ім. 
Миколи Щорса. Тут, у Житомирі, вона пережила й 
страшні роки фашистської окупації, оскільки важка 
простудна хвороба завадила їй евакуюватись на Схід. 
Війна залишила в душі жінки невигойну рану. На 
фронті загинув її другий чоловік та первісток Фео-
досій, у тиловому Куйбишеві бандити вбили молод-
шого сина Богдана, який працював на військовому 
заводі і мав “броню” від мобілізації, за невідомих 
нам обставин десь у кривавому вирі зникла і донька 
від другого шлюбу, імені якої не знаємо. 

Вбита горем Михайлина Іванівна єдину відраду 
для душі знаходила в роботі. Вона виявила бажання 

перевестись в один із театрів Західної України, щоб 
на схилі літ бути ближче до своєї малої батьківщи-
ни. Керівництво пішло актрисі назустріч. Спочат-
ку вона опинилась в театрі ім. Івана Франка міста 
Чорткова, а коли у квітні 1948 року він об’єднався 
з Тернопільським музично-драматичним театром 
ім. Тараса Шевченка, стала в новому колективі на 
дванадцять наступних років однією з провідних ви-
конавиць вікових жіночих ролей. Та непомітно під-
кралася старість. Сцену довелось залишити. Скромна 
кімнатка в комунальній квартирі, вщерть заповнена 
сценічними костюмами і численними світлинами, та 
мізерна пенсія – все, чим віддячила радянська держа-
ва актрисі за самовіддане півстолітнє служіння висо-
кому мистецтву, за вірність українській ідеї і значний 
внесок у розбудову національного театру. Аби якось 
звести кінці з кінцями, няньчила маленького Руслан-
чика Семенину. Згодом його вдячні батьки – Анна 

Трупа театру Товариства “Руська Бесіда”. У другому ряді перший ліворуч (сидить) Лазар Шевченко.

театральне краєзнавство
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Дьордівна та Омелян Петрович − догледіли самотню 
Михайлину Іванівну до останнього її подиху і похо-
вали на місцевому цвинтарі. 

 А що ж Лазар? Як склалось його життя після 
розлучення? Ми вже говорили, що розірвання шлюбу 
приблизно співпало в часі з початком роботи актора 
в театрі, який сьогодні називається Національний 
академічний драматичний театр ім. Івана Франка. 
Швидше за все, Лазаря до франківців покликав його 
давній друг Євген Коханенко, який там обіймав по-
саду одного з режисерів. Колектив був заснований 
Гнатом Юрою у Вінниці в 1920 році, а через три роки 
трупу запросили до тодішньої української столиці 
– міста Харкова. Проте, влітку 1926 року відбулася 
своєрідна театральна “рокіровка”: з Києва до Харкова 
переїхав “Березіль” Леся Курбаса, а в зворотному 
напрямку – колектив театру ім. Івана Франка. 

Сталася знакова подія і в особистому житті на-
шого односельця. У 1923 році на одній з київських 
вулиць він запримітив гарненьку дівчину. Для досвід-
ченого театрального серцеїда  познайомитись із нею 
було справою нескладною. Ускладнення наступили 
пізніше, коли після чергового побачення усвідомив, 
що без Ганнусі (так звали дівча) не може жити. Проте 
освідчитись у коханні не наважувався – стримувала 
значна різниця у віці. Але ж серцю не накажеш, тому 
згодом освідчення таки відбулося. На щастя закоха-
ного, обійшлося без гарбуза. Отож за кілька тижнів 
двадцятитрирічна Ганна Баніфатіївна Довбня вийшла 
заміж   за сорокачотирьохрічного Лазаря Васильовича 
Шевченка. Молода дружина була родом із невелич-
кого хутора, розташованого поблизу села Вахнівка 
Липовецького району Вінницької області. До Києва 
вона приїхала в 1916 році, щоб здобути педагогіч-
ну освіту на Вищих жіночих курсах. На прожиття 
дівчина заробляла приватними уроками, які давала 
дітям заможних киян. На жаль, завершити навчання 
на курсах завадили революційні події та громадянсь-
ка війна. Зі встановленням радянської влади Ганна 
була змушена припинити приватну практику і почала 
працювати вихователькою одного з дитячих садочків. 
Надалі вся її трудова діяльність теж була пов’язана з 
дошкільним вихованням.

Молоду родину прихистила старша Ганнина сес-
тра Лідія та її чоловік Гаврило Юхимович Воробйов. 
Мешкали вони в будинку № 11, що на вулиці Проле-
тарській (тепер Володимира Антонóвича). Склалося 
так, що в цій квартирі Лазар Васильович прожив до 
кінця своїх днів. Саме тут у 1924 році Ганя подару-
вала йому доньку, яку батьки назвали Богуславою. 
Погодьтесь, взяти таке ім’я для дитини на тлі оска-
женілої більшовицької антирелігійної пропаганди не 
кожен би насмілився. Натомість подружжя Шевченків 
безбоязно означило свою громадянську позицію.  

Зі спогадів дружини та доньки, збережених ону-
кою, дізнаємось, що Лазар Васильович дуже любив 
свою сім’ю, серед друзів і знайомих вважався непере-
вершеним жартівником. У дружньому колі майстерно 
читав гумористичні твори та розповідав анекдоти. 
Знався на секретах приготування кави, якою залюбки 
пригощав домашніх та гостей. Відзначався надзви-
чайною охайністю, особливо в ставленні до одягу: 
весь його гардероб був ніби щойно з магазину. При 
цьому байдуже ставився до грошей: коли хтось по-
вертав борг, купюр ніколи не перераховував, а відразу 
клав до кишені. Не належав до числа палких при-
хильників радянської влади, міг гостро висловитись 
про якесь її чергове абсурдне рішення, але ні таємної, 
ні тим паче відкритої боротьби з нею ніколи не вів. 
Просто чесно робив свою справу – ніс до людей ук-
раїнське слово і українську культуру.

Лазар Шевченко – артист театру 
Товариства “Руська Бесіда”. 
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Лазар Шевченко мав чимало друзів серед того-
часної української інтелігенції. Декого з них ми вже 
називали. Додамо ще Миколу Кіндратовича Вороно-
го − українського письменника, перекладача, поета, 
режисера, актора, громадсько-політичного діяча і 
театрознавця, заарештованого у 1934 році “за шпи-
гунство на користь буржуазної Польщі” і через чоти-
ри роки розстріляного. Дружив Лазар і з Максимом 
Тадейовичем Рильським − поетом, перекладачем, 
публіцистом, громадським діячем, мовознавцем, лі-
тературознавцем. У 1931 році його теж затримали 
органи НКВС. Але після “розкаяння в допущених 
помилках” невдовзі звільнили, хоча продовжували 
уважно за ним стежити. Та це не завадило Лазарю 
Васильовичу в останні роки свого життя саме з оцим 
опальним чоловіком пліч-о-пліч працювати над адап-
тацією кількох знаменитих українських опер для пос-
тановки в драматичному театрі. Робота, як правило, 
велась у помешканні Шевченків.

Ми дуже мало знаємо про акторську кар’єру Ла-
заря Шевченка. Якихось записів він після себе не 
залишив. Правдоподібно, що вони були, але після 
загадкової смерти чоловіка та розстрілу його брата 
Йони, дружина могла їх просто знищити, щоб не на-
кликати зайвої біди. 

Та все ж завдяки старанням головної зберігач-
ки фондів Музею театрального, музичного та кіно-
мистецтва України Тетяни Валеріївни Мельник, ми 
ознайомились з кількома програмками до різних спек-
таклів театру ім. Івана Франка, у яких був задіяний 
Лазар Васильович. Отож глядачі могли бачити його 
в інсценізації поеми Тараса Шевченка “Гайдамаки” 
(1921 р., полковник), а також у п’єсах: Івана Карпен-
ка-Карого “Суєта” (1923 р., вчитель гімназії Михай-
ло), Миколи Куліша “97” (1924 р., куркуль Гнат Гиря), 
Харальда Бергстедта і Гната Юри “Коронний злодій” 
(1925 р., кардинал), Олександра Ржешевського “Три-
бунал” (1932 р., командарм), Володимира Кіршона 
“Чудесний сплав” (1934 р., сторонній громадянин). 
Відгуків про гру Лазаря Васильовича у тогочасній 
пресі ми не знайшли. Та, вочевидь, вона відзначалась 
доволі високою майстерністю, бо Йона Васильович 
на допиті в НКВС зауважував, що в 1932 році брата 
представляли до присвоєння звання – заслужений 
артист УРСР. Ми ж можемо лише здогадуватись, 
чому не присвоїли. Мабуть, втрутились відповідні 
“органи”, які вже “пасли” актора. 

Шкода, але нам не вдалося документально під-
твердити чи спростувати розміщену в “Енциклопедії 
українознавства” заредакцією Володимира Кубійови-
ча інформацію про перебування в 1934-1937 роках Ла-
заря Шевченка на посаді редактора Всеукраїнського 
радіомовлення. Завідувачка довідково-інформаційної 
редакції Національної радіокомпанії України Галина 

Іванівна Бойко повідомила, що майже всі документи, 
пов’язані з довоєнним періодом діяльности Комітету 
з радіофікації та радіомовлення при РНК УРСР не 
збереглися. 

Ось так ми й підійшли до заключної частини роз-
повіді про нашого земляка, відомого театрального 
актора і режисера Лазаря Васильовича Шевченка. 
Епілог буде сумним, бо торкається обставин смерти 
митця. Рідні розповідають, що весну 1937 року він 
зустрічав сповнений творчих сил і задумів, оскільки 
найбільше любив пробудження природи після зимо-
вого сну. Житейську гармонію порушило несподіване 
запрошення до управління НКВС. Підсвідомо Лазар 
на нього чекав давно. Ні, не на запрошення, а на арешт, 
бо ж бачив, що творилось навколо, скільки знайо-
мих, особливо з числа творчої інтелігенції, за одну 
ніч ставали “ворогами народу” і безслідно зникали в 
катівнях сталінського режиму. Але того березневого 
дня з ним розмовляли чемно. Щоправда, бесіда ні про 
що тривала довго. Так довго, що улесливий господар 
похмурого кабінету навіть склянку чаю запропонував 
замість обіду. Додому повернувся надвечір і щиро 
радів з дружиною та донькою щасливій розв’язці. 

А через день чи два Лазар відчув непритаманну 
йому слабкість в усьому тілі. Він танув на очах. Жодні 
ліки не допомагали. Минув лише місяць – і 7 квітня 
його не стало. Рідні та друзі поховали небіжчика на 
Байковому кладовищі, неподалік могили Марії За-
ньковецької.

Хто ж чи що вбило Лазаря Шевченка? В офіційній 
довідці причиною смерти лікарі назвали “пістряк ле-
генів”, а зрозуміліше – рак. Можливо, так воно й було. 
Але не варто забувати, що в системі НКВС СРСР пра-
цювало кілька таємних лабораторій, які розробляли 
альтернативні засоби фізичного знищення ворогів 
комуністичного режиму. Час від часу їхню ефектив-
ність випробовували на людях. Пригадайте, як убив 
Степана Бандеру агент КДБ Богдан Сташинський, 
або як десять років тому люди із путінської ФСБ в 
Лондоні звели зі світу Олександра Литвиненка. До 
того ж надто дивним видається запрошення Лазаря 
на співбесіду з панібратським чаюванням, оскільки 
“органи” в ті часи у подібну демократію ні з ким не 
грались: приїжджав серед ночі “чорний воронок” і 
забирав нещасного надовго або й назавжди. 

Розумію, що це звучить протиприродно, але 
смерть для Лазаря Васильовича стала своєрідним 
порятунком. Порятунком від нелюдських тортур, 
подібних до тих, які у катівні НКВС випали на долю 
його молодшого брата Йони. Адже в справі, за якою 
засудили до розстрілу Йону, роль одного з організа-
торів мітичного “Союзу націонал-демократів Украї-
ни” відводилась саме Лазарю. Від арешту і нестерп-
них катувань його врятувала… смерть.
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XIII Міжнародний театральний фестиваль жіно-
чих монодрам “Марія” 4-9 жовтня 2016 року знову 
зібрав на Камерній сцені Київського національного 
театру ім. І. Франка своїх учасників та гостей. Знову 
постали незмінні питання: що таке монотеатр сьо-
годні? про що говорить? яку мову обирає? Відповіді 
начебто й відомі, адже монотеатр незмінно декларує 
себе як територія сповідальности, місце, де зосеред-
жено й прискіпливо досліджують буття людини сам 
на сам із собою і світом. А проте кожного року у 
нових роботах майстрів та початківців спільно від-
новлюємо аксіоми та заново формулюємо теореми. 

Аксіома перша. Про силу документа. Біографічно-
документальні оповіді – вкотре переконує досвід фес-
тивалю – унікальний матеріял для монотеатру. Йдеть-
ся про вистави, в центрі яких – долі реальних, зазви-
чай відомих, жінок: видатної литовської актриси Уне 
Бабіцкайте-Грайчюнене (“Уне” Б. Марцінкавічюте, 
режисер і виконавиця Біруте Мар, Литва); польської 
поетеси та письменниці Беати Обертинської (“З дому 
неволі” Б. Обертинської, виконавиця Ельжбета Лєвак, 
сценарій, режисура, музичне оформлення – Збігнєв 
Хшановський, Варшава, Польща); нобелівського 

лавреата, ученої-фізика Марії Склодовської-Кюрі 
(“Я, Марія” М. Чавінської, виконавиця Мірелла Ро-
гоза-Бель, режисер Станіслав Недзієвський, Люблін, 
Польща). Галерея жіночих портретів на тлі історії, 
портретів непарадних, настроєвих, психологічних, 
тонких та зворушливих – безцінний досвід зустрічі 
із винятковими особистостями у людському, приват-
ному вимірі. 

Актриса М. Рогоза-Бель у ролі М. Склодовської-
Кюрі працювала за принципом повного занурення у 
психологію свого персонажа, вражаючи силою пе-
ревтілення та тривання у складних запропонованих 
обставинах драматичної ролі – на смертному одрі 
перед її героїнею проходять найяскравіші спогади з 
життя... Драматична історія життя письменниці Беати 
Обертинської, гостро-індивідуальна й типова водно-
час для багатьох поляків середини ХХ ст., дозволила 
початкуючій актрисі-аматорці Е. Лєвак захопити гля-
дача від перших хвилин дії. Відома авторка у своїй 
книзі, за якою здійснено інсценівку, проводить нас 
усіма дантовими колами тоталітарного пекла ХХ ст.: 
арешти, переселення, тортури. Режисерські завдання 
молода акторка виконує завзято, чесно й самовіддано, 

Майя ГаРбузЮк

ÌÎнÎÒеÀÒÐ: ÒеÐÈÒÎÐ²ß Ñв²ÒÎ- ² ÑÀÌÎП²ÇнÀннß.
нотатки з XIII Ìіжнародного фестивалю “Ìарія”

Біруте Мар у моновиставі “Уно” Б. Марцінкавічюте. 
Авторка і режисерка – Біруте Мар. Литва. 
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Мірелла Рогоза-Бель у моновиставі 
“Я, Марія”М. Чавінської. 

Режисер – Станіслав Недзієвський. 
Люблін, Польща.

Ельжбета Лєвак у моновиставі 
“З дому неволі”Б.Обертинської. 
Сценарій, режисура, 
музичне оформлення – Збігнєв Хшановський. 
Варшава, Польща.

хоча для неї поки що дистанція довжиною у виставу 
ще трохи задовга і помітно виснажує як виконавицю, 
так і глядача. 

На засадах документалістики, з використанням 
спогадів та документів, збудовано виставу про ві-
дому актрису та режисерку литовського театру Уне. 
Людський та творчий масштаб актриси-виконавиці 
Б. Мар тут співмірний з непересічної сили індивіду-
альністю ії сценічної героїні. У ставленні до світу, до 
місії мистецтва і власного сценічного покликання ці 
дві жінки – наша сучасниця Біруте й далека її колега 
Уне – напрочуд подібні. Бездоганна фізична форма 
Біруте, професійна зрілість дозволяють їй портре-
тувати свою героїню як неперевершену актрису й 
відважну жінку. Б. Мар тонко й легко “примірює” на 
себе цей складний, суперечливий образ, дозволяю-
чи нам відчути власне захоплення своєю героїнею, 
благоговійну дистанцію до величі її та слави. Якщо 
в певному сенсі такий театр належить до “просвіт-
ницького”– то слугує його прекрасним зразком, бо 
відкриваючи авдиторії нову історію, дозволяє емо-
ційно переживати її, доносить небуденні погляди ге-
роїні на світ і жінку в ньому. Максималістські, і тому, 
здається, не надто сучасні, вони якраз і доводять, що 
світ – і світ мистецтва в тому числі – тримається на 
фанатичному служінні його обранців та обраниць. 

Аксіома друга. Про силу класики. Незрадлива кла-
сика – ще один шлях актрис монотеатру до глядаць-
кого серця. Шекспір, Шиллер, Міцкевич, Достоєв-
ський, Маркес, Стус, Алєксієвич, Матіос – ось автори 
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влади, і жіночі прикраси, і червона вогняна шаль, і 
дорогі серцю дрібнички. Внутрішні пристосування 
актриси у роботі з предметним світом змінювались, 
у різноманітних відтінках жіночности – від владнос-
ти до безнадії – розгортаючи трагедію самотности 
сильної жінки. 

Вистава за романом Йозефа Рота “Йов” театраль-
ної групи з Кьольна (виконавиці Юлія Бретшнайдер, 
Вібке Альфай; режисер та автор інсценізації Світла-
на Фурер; художники – Беата Корнатовка, Сильвія 
Делло Йойо) за духом дуже німецька: прагматична, 
раціональна, мінімалістична. Але якщо теоретично 
вистава за визначенням семіотиків є кібернетичною 
машиною, що продукує знаки, то у цій роботі проце-
си семіотворення були не лише безперервними, але 
й безпомильно точними, вони глибоко вражали не 
лише розум, а й серце глядача. Театр анімації, в якому 
оживали предмети та речі, дозволив “олюднювати” не 

(здебільшого прозаїки та поети), чия творчість дарує 
благодатний матеріял для акторів та актрис-сценічних 
одинаків. Полюсами, що підкреслили надзвичайно 
широкі можливості монотеатру у роботі з класи-
кою, стали, зокрема: вистава за Ф. Достоєвським 
у виконанні Івони Марії Станкевич та режисера й 
актора Станіслава Мєльського (“Семен і Катери-
на”, Вроцлав, Польща) та “Любовний монолог...” у 
Київській національній опереті (виконавиця – Ася 
Середа-Голдун, режисер – Богдан Струтинський). 
Робота С. Мєльського з одного боку яскраво доводить 
силу й нев’янучу актуальність сьогодні вже класич-
ної технології театру перевтілення. З іншого боку, 
невипадково спав на думку вислів Леся Курбаса про 
“тривання в наміченому уявою ритмі”. У такій роботі 
час раптом перестав існувати: тридцять хвилин, дві 
години, а чи п’ять хвилин “життя людського духу” 
на сцені – актор, обравши точний внутрішній та зов-
нішній ритм існування, здавалось, міг тривати в цій 
ролі нескінченно... 

У моноверсії “Марії Стюарт” Ф. Шиллера актриса 
Нора Бадалян (вона ж– режисерка та авторка музич-
ного оформлення вистави, художник – Степан Вера-
нян, Єреван, Вірменія) змогла поєднати королівський 
аристократизм, романтичне благородство героїні з 
тонко прожитим, глибоко національним і актуальним 
водночас почуттям жіночої гідности, власного “я”. Дія 
вистави розгорталась довкола центрального сценог-
рафічного образу: з невеликого куба/шкатулки/скрині 
народжувався і згортався світ героїні. Тут і атрибути 

Івона Марія Станкевич та режисер і актор 
Станіслав Мєльський у виставі “Семен і Катерина” 
за Ф. Достоєвським. Вроцлав, Польща.
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тільки побутові предмети, присутні на сцені – як-от 
звичайний папір, з якого виникали то голівки героїв, 
то ландшафти, а й працювати з порожнечею, дірами, 
тобто “відсутністю” як філософською і мистецькою 
категорією. Чорна прірва у рамі з паперу “промо-
вляла” екзистенційною тугою не менш сильно, аніж 
лялька, предмет чи виголошений текст. У щемливій 
історії про еміграцію, такій універсальній та зро-
зумілій, навіяні малюнками Марка Шагала візуальні 
образи допомагали говорити про людину у чужому 
для неї світі, про людину, що із втратою Батьківщини 
стає невагомою. І коли від споглядання незнайомого 
американського міста у неї йде обертом голова, то 
ми бачимо, як по-акулячому хижий і ворожий світ 
кружляє довкола чергової жертви, і чи виживе вона 
у ньому, чи збереже в собі людське – питання... 

Маркес в опереті? Експеримент і ризик. Але 
вкотре Київська національна оперета доводить свою 
відвагу ламати стереотипи і виходити за межі уста-
лених рамок жанру. До кінця вистави очікуєш, що 
чудова солістка Ася Середа-Голдун таки заспіває, 
у якісь моменти здається, що ось вона затанцює, 
але це – марні очікування, викликані стереотипами 

сприйняття оперети, що вже чудово. Недраматична 
за фахом актриса, підтримана вправною рукою ре-
жисера Б. Струтинського, сміливо долає труднощі 
монологічного існування і залишаєтсья сам на сам із 
глядачем на сцені, найменш пристосованій до такого 
спілкування. І грає... Такі ризиковані проєкти надзви-
чайно корисні і глядачеві, і театрові, бо дозволяють 
відсвіжити стосунки між ними, оновити мову і під-
тримати взаємну довіру й зацікавленість.

Аксіома третя. Про небезпеку сучасної драми. 
Вистави у виконанні українських актрис (авторка 
змогла побачити лише дві: “Порожнеча” В. Зуєва, ви-
конавиця Тетяна Проворова, режисер Сергій Павлюк, 
Херсон, та “Дикий мед у рік чорного півня” О. Ми-
колайчука-Низовця, виконавиця Тетяна Мельник, 
режисер, художник, автор музичного оформлення 
Олександр Король, Дрогобич) були поставлені за 
п’єсами не надто високої драматургічної якости. У 
роботі з ними дуже складно долати штучність, схема-
тичність, поверхневість літературної основи, якими б 
сценічно привабливими та щирими не були актриси. 
Репертуарний вибір цілком зрозумілий: обидві п’єси 
– про складні проблеми аборту. Якщо зауважити, що 
реалії пострадянської дійсности яскраво увиразню-
ються саме у “жіночих темах”, то власне ті образи, 
які ми побачили у цих двох українських виставах 
– упосліджені, пригноблені, самотні – надзвичайно 
контрастують з типом жінки, що його представляють 

Юлія Бретшнайдер, Вібке Альфай у виставі “Йов” за Й. Ро-
том. Режисер та автор інсценізації – Світлана Фурер, ху-
дожники – Беата Корнатовка, Сильвія Делло Йойо. Кьольн, 
Німеччина.
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Матеуш Новак, Люблін, Польща). Матеуш виразно, 
але безособово, беземоційно доносить до нас історію 
польського в’язня енкаведистської тюрми – це театр 
документу, театр свідка. Але у певні моменти цієї 
скупої на почуття історії, коли герой М. Новака, пе-
ребуваючи у камері, починає читати для себе і в’язнів 
поезії А. Міцкевича, аби протривати у цьому пеклі, 
його персонаж перетворюється на романтичного ге-
роя. На зіткненні у виставі тоталітарного (ХХ ст.) й 
романтичного (ХІХ ст.) дискурсів збудовано мета-
сюжет: виживання високої національної культури 
на межі смерти людини й світу. І хоча актор не схо-
дить з місця упродовж всієї вистави, його тіло також 
поділено на дві частини: нерухомі, мов би загрузлі у 
минулому ноги, і решта тіла, вільного й промовис-
того. Костюм допомагає творити надзвичайно важ-
ливі смислові акценти: коли в’язень раптом розпинає  
різко поли свого убогого пальта, замість підкладки в 
ньому бачимо ...давній, традиційний для укладу поль-
ського села ХІХ – першої половини ХХ ст. фабричний 
гобелен із зображенням оленів. Цей несподіваний 
рух, поєднаний із читанням романтичного монологу, 
збурюють в залі ланцюгову реакцію питань екзис-
тенційного характеру: що б розкрилось на розвороті 

актриси з-за меж України. Йдеться, звісно, не 
про сюжетні перипетії, а про міру людської 
гідности, самодостатньости, вагомости, що 
так важко піддаються реанімації у суспільс-
твах посттоталітарних та постколоніальних. 
Як учитись любити себе по-справжньому і 
транслювати цю любов зі сцени у зал? Де 
шукати актрисам внутрішню опору для себе 
і своїх героїнь?

Аксіома четверта. Про важливість 
коріння. Фестиваль переконливо відповів 
на ці питання, нагадавши, здавалося б, добре 
відому істину: у традиції. Національній, іс-
торичній, культурній, мистецькій. “Не плач-
те за мною ніколи” за М. Матіос у виконанні 
Лариси Кадирової (режисер та сценограф 
Сергій Павлюк, музичне оформлення – Сер-
гій Павлюк. Лариса Кадирова, автор про-
єкту – Олександр Книга, Київ) – якраз про 
надзвичайну життєву силу, що роками аку-
мулюється у жінці і сягає апогею не лише 
в народженні дітей, а й перед самісінькою 
смертю. Це – одна з найсильніших осо-
бистісних, глибоко сповідальних робіт уславленої 
актриси і засновниці фестивалю. В її героїні відчи-
тується і власний життєвий досвід виконавиці, і архе-
типове, прадавнє, бабине (і від “бабуся”, і від “баба” 
степова) жіноче начало світу, і універсальні моральні 
максими, і підкреслено національний характер. На-
родна ігрова стихія, інтермедійність, пряма розмова 
із залом – відкриті прийоми, що їх сміливо обрали 
актриса та режисер С. Павлюк. Вони викликають 
ту особливу інтонаційну щирість в діялозі актриси 
й залу, завдяки якій спокійний, сповнений мудрости 
й гумору, народний погляд на смерть стає джерелом 
потужних енергетичних вихорів, виповнює сцену 
святковою вітальністю. Дуже точні точки початку й 
кінця часопростору: барвистий, строкатий світ, що 
розстеляється народними хустками по тинах, роз-
гортається ...з труни. Тема труни тут наче й головна: 
як джерело комедійного (“дванадцять разів позичали 
мою труну”), етичного (“ховати треба по-людськи”) і 
гостроактуального  (“скілько наших хлопців гинуть 
без свічки, без труни...”) вимірів. З великою насоло-
дою і любов’ю актриса представляє глядачеві свою 
героїню, то перетворюючись на мудру всезнаючу 
буковинку, то по-кадирівськи задерикувато й тепло 
посміхачись нам з-під хустки, то в плачі-голосінні 
згадуючи наші сьогоденні, такі болісні, втрати. Так, 
це Танатос, але – в неповторно українській версії. 

Закривала фестиваль вистава, збудована також на 
діялозі із традицією – “Ніхто за нас того не зробить” 
П. Возняка, А. Міцкевича у виконанні Матеуша Но-
вака (сценарій та режисура – Станіслав Недзієвський, 

 
Тетяна Мельник у моновиставі “Дикий мед у рік чорного 
півня” О. Миколайчука-Низовця. Режисер, художник, автор 
музичного оформлення – Олександр Король. Дрогобич, Ук-
раїна.
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наших з вами пальт, якби потрапили ми до камери? 
що б стало нам за оберіг? чиї вірші, як і для кого 
декламували б? 

Фестиваль розпочався з презентації кни-
ги С. Максименко “Український театр у Львові 
в період німецької окупації” (Львів). Науково-
практичну, але не менш душевну програму фес-
тивалю продовжило відкриття виставок “Марія” 
(з фондів музею М. Заньковецької), “В. Шекспір 
на сцені франківців” (з фондів музею Київського 
національного театру ім. І. Франка), “Світло очей 
моїх” (презентовано у “Вітальні на Дворянській” 
за підтримки Культурно-ділового центру “Руба-
ненко і партнери”, Харків). А науково-мистецька 
конференція “Магія акторства. Діялог культур” 
за модерування Дмитра Дроздовського та Лариси 
Кадирової 7 жовтня зібрала дослідників, учених 
та практиків театру з України, Польщі, Білорусі, 
Литви, Угорщини, Німеччини, Словаччини та 
Вірменії. У цікавому ґроні доповідачів були й 
представники ЛНУ імени Івана Франка: доктор 
філологічних наук Ярослав Гарасим та кандидати 
мистецтвознавства Світлана Максименко й Майя 
Гарбузюк. 

Матеуш Новак у моновиставі “Ніхто за нас того не зробить” 
П. Возняка, А.Міцкевича. Сценарій та режисура – Станіслав 
Недзієвський, Матеуш Новак. Люблін, Польща.

Нора Бадалян – актриса, режисер та автор музичного 
оформлення у моновиставі“Марія Стюарт” за Ф. Шиллером. 
Художник – Степан Веранян. Єреван, Вірменія.
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ПÐÀÊÒÈÊÀ 

Майя ілюк: Олександре, вітаю. Нещодавно у 
Львові дивились Вашу виставу за романом Жада-
на. Був гіпераншлаг – до Львова сам Сергій Жадан 
значно частіше приїздить, аніж сценічні версії його 
творів. “Депеш мод” на сцені харківського ТЮГу – це 
мода, випадок чи “репертуарний цвях”?

Олександр ковшун: Це продовження програми, 
яку я називаю “прощання з совком” (усміхається). 
Багато хто з нас, і в тому числі у театрі, завис у “совку” 
і не збирається звідти вилізати. Цей наш тур Україною 
відбувається завдяки Ґете-інституту, як і сама постава 
роману Сергія Жадана. Ми намагаємось дорівнювати 
міжнародному формату, бути чесними, відповідальни-
ми. У нас у театрі багато молоді, вони ще студенти – 
5 курс Харківського університету мистецтв, фактично 
ще нічого не бачили. Декілька людей із моєї команди 
взагалі вперше у Львові; хтось ніколи не бачив іншого 
театру, окрім харківського. А тепер познайомились із 
вашими курбасівцями, подивилися “Лісову пісню”, 
були нею просто шоковані… Думаю, такі враження 
вплинуть на зміну їхнього світогляду. Є діти з Донба-
су, з окупованих територій... Для них Харків – просто 
“Лас Вегас”. А Львів – Европа (сміється).

ПÐÎЩÀЮчÈÑь 
²Ç “ÑÎвÊÎÌ”

Олександр Миколайович Ковшун – один з про-
відних театральних режисерів Харкова, головний ре-
жисер Харківського театру для дітей та юнацтва*, 
педагог кафедри майстерности актора Харківської 
державної академії культури. Народився 1958 р. у 
Чернігові. Закінчив Харківський національний універ-
ситет мистецтв ім. Котляревського за спеціяльнос-
тями “майстерність актора драматичного театру 
і кіно” (1986) та “режисура драматичного театру” 
(2011).

Як актор працював у знаменитого українського 
режисера Андрія Жолдака, з виставами якого взяв 
участь у низці міжнародних театральних фестивалів 
Европи. Режисерський дебют О. Ковшуна відбувся 
2007 року. Перша ж його постановка – “Woyzeck” 
за п’єсою Георга Бюхнера – незабаром взяла участь у 
програмі престижного форуму “Золота маска +”.

Нині О. Ковшун продовжує представляти країну 
на закордонних фестивалях. Є лавреатом премії ім. 
М. Крушельницького в номінації “кращий режисер 
року” (2008), премії ім. М. Коцюбинського (2015).

Олександр кОВшун

* На час виходу журналу – головний режисер Харківського 
академічного українського драматичного театру ім. Т. Шев-
ченка.
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М. і.: Отже, Ваші молоді актори в “Депеш мод” 
грають самих себе? 

О. к.: Так, вони грають себе і тільки себе, особли-
во Костя Скіба, він же з Горлівки – це територія оку-
пована, там серйозні бої. У нього там батьки. Власне 
його персональна історія пов’язана з тектонічними 
зрушеннями – суспільними, особистими… Для нього 
зараз певною мірою відкривається інший світ. Питан-
ня в іншому – як утримати талановиту молодь у теат-
рі? Фінансування мізерне, найнижчі зарплати, немає 
звання академічного, нічим не можемо підсилити свій 
фінансовий потенціял. Багато спекуляції довкола теми 
театрів для дітей, а насправді – нікому ми не потрібні. 
Про чуже око – “все найкраще – дітям”, а насправді 
– нуль уваги до дітей, зокрема, у Харкові. 

М. і.: Це подвійний жаль, бо ж саме у Вашому 
місті народився перший театр для дітей – саме той, 
що 1944 року переїхав до Львова...

О. к.: Так, шкода... Але є дуже позитивний фактор 
у цьому всьому, знаєте який? До нас ніхто не чіп-
ляється і на нас ніхто не звертає уваги (посміхається). 
У нас лише одне питання – зарплата для акторів та 
більш-менш нормальні умови для праці. Театр роз-
валюється, сцена побита, обладнання просто якогось 
кам’яного віку. Приїхали німці до нас, побачили світ-

ловий пульт, вони не те що були здивовані, вони прос-
то мов у якусь печеру потрапили, до австралопітеків. 
Цей пульт, слава Богу, зараз уже геть прибрали. 

М. і.: Але багато залежить і від Вас, від самого 
колективу…

О. к.: Звісно! У нас зараз нова команда, і це не 
лише нові актори, а ще й технічна команда, вона пос-
тійно оновлюється, до нас приходять класні спеція-
лісти, фанати театру, скажімо так, погоджуючись на 
ті зарплати, які є, заради можливости фахової реаліза-
ції. Освітлювальний цех, звуковий – вони монтують, 
експериментують. Вони можуть залишити в цьому 
театрі самих себе, в тому сенсі, що можуть провести 
реорганізацію, щось реально змінити на краще. Ось 
світловий цех зробили, комп’ютеризували. Старого 
обладнання позбулися, пульт поставили, комп’ютер, 
програму запустили – і у нас тепер зовсім інше світло. 
А далі нам треба нові туалети, душові. З’являються 
польські проєкти, британські, німецькі – а нам сором-
но людей запросити до вбиральні. Вони з розумінням 
ставляться, жодних претензій, люди відповідальні, 
знають, куди і на що йдуть. До речі, німці, які робили 
у нас “Депеш мод”, просто залюбилися в наш театр. 
Наша команда вписалася в структуру німецької, дуже 
чіткої і правильної, налагодженої постановочної сис-
теми. Виставу зробили за півтора місяця! Для мене 
важливим став не тільки результат, а й сам принцип 
роботи. Все дуже ретельно сплановано: було напе-
ред відомо, скільки триває репетиція, як має бути 
зроблений той чи інший костюм. Такий-от німецький 
мерседес з нашими гайками. Але, як бачите, він почав 
працювати, працює і набирає все більшої і більшої 

потужности.
М. і.: Ви у “Депеш мод” так 

захоплено граєте, що мимоволі 
розумієш: акторство Вас не від-
пускає...

О. к.: Я ж у цій виставі не ре-
жисер, а справді лише актор. Звіс-
но, як керівник театру і команду 
тримаю, і проводжу репетиції, і 
ініціятива цієї постави належала 
мені – йшлося про якісний і важли-
вий продукт для нашого колективу. 
А далі – мені спершу запропону-
вали роль редактора Гоші, щоб я 
трішки побув всередині структу-
ри. Потім, кажуть, нема актора на 
роль Чапая. Почали репетиції, і як 
пішло-поїхало (усміхається)!… 
Чапай – роль, в якій я можу прос-
то вибухнути, і мені це дуже по-
добається... Я ж чудово знаю весь 
ідіотизм зошитів, в які перепису-

Сцена з вистави “Депеш мод” за С. Жаданом. 
Режисер – Маркус Бартль (Німеччина),
художник – Філіп Кіфер (Німеччина).
Харківський театр для дітей та юнацтва, 2015 р.
Світлини з сайту театру.
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Îлександр ÊÎвшун

вались тексти Леніна, Брежнєва, кого там іще… І ця 
роль – мій внутрішній протест і “стьоб” над такими 
персонажами. Водночас – це ж справжні трагікоміч-
ні постаті, які зависли у минулому, і в Харкові – це 
реальні люди, які й зараз існують. Навіть у нашому 
театрі таких чапаїв повно, вони не хочуть прощатися з 
“совком”. І трапляються навіть молоді люди, заражені 
цими бацилами.

М. і.: Ви також помічаєте генетичну незнищен-
ність радянської ідеології, коли діти, які не читали і 
не вчили, скажімо, історії КПРС, все одно інфіковані 
цим вірусом?

О. к.: Так, це справді існує на генетичному рівні. 
Ви знаєте, прагнення свободи і прагнення рабства – з 
одного боку абсолютно свідомі, а з іншого – парадок-
сально передаються на генетичному рівні. Звісно, 
рабом бути комфортно, за тебе все вирішують. Ну, 
раб – це принизливо, а от якщо назвешся “проле-
тарій” – це вже почесно, хіба не так було? А “вшивий 
інтелігент” – це ж як проказа… 

М. і.: А звідки родом Ваша антирадянщина: роди-
на, книги, коло спілкування? Можливо, вплив Андрія 
Жолдака, з яким працювали у Харківському театрі 
імени Шевченка?

О. к.: О, ні! Жолдак – це насамперед мистецтво. 
Я довго був дисидентом “внутрішнім”, за світовід-

чуттям, а Жолдак відкрито сказав: “Чувак, ось твій 
напрямок! Є такий театр, є такий, є такий – вибирай 
який захочеш!” А за великим рахунком – все вкупі. 
Найперше – це трагічна доля моєї сім’ї. Розкурку-
лення, голодомор, вкрита таємницею історія мого 
діда, який був заарештований і розкуркулений, сидів 
багато років невідомо де. Ця тема була табуйована в 
сім’ї, намагався в мами розпитати про все, але оцей 
от її страх...

М. і.: А з якого краю Ваша родина? 
О. к.: Чернігівщина. Мама з Чернігівщини, з не-

величкого містечка, яке зараз називається Березна. 
Звідтіль родом Григорій Вірьовка, і він був двоюрід-
ним братом моєї бабусі. Таке от коріння. Бабуся мені 
колись це все розказала, я запам’ятав. А бабуся моя 
поховала шістьох дітей – їх було у неї одинадцять, а 
залишилось п’ять, і серед них – моя вціліла мама. Я 
собі усвідомлюю, яка це колосальна історія! Мій дід, 
кажуть, відрубав собі палець, щоб не йти в армію. 
Казав, що і в колгосп нізащо в житті не піде, не від-
дасть свою корову і теля. Тому вони й переїхали до 
міста. У 1933-му його спіймали, забрали. Ні слуху, ні 
духу про нього не було. А перед самісінькою війною 
раптом з’явився – звідки? як? Ніколи нічого ні слова 
про ті роки. Окупацію німецьку вони пережили в 
Чернігові. Мама мені розповідала, як вони ховалися 
за Десною, коли поверталась радянська армія і йшли 
бої за місто. Чернігів тоді так страшно горів. А потім 
моя мама працювала завідувачем книжкового складу. 
І я до школи не ходив, “жив” на складі і читав книжки. 
Був безнадійним двієчником… Але саме тоді й про-
читав книгу, яку потім поставив Жолдак у Харкові: 

Сцена з вистави “Бурлака” І. Карпенка-Карого. 
Режисер – Олександр Ковшун, сценографія – Тетяна Медвідь. 
Харківський академічний український драматичний театр 
ім. Т. Шевченка, 2010 р. 



50

“Один день Івана Денисовича” Солженіцина. Мама 
її десь заховала в шафі, оте перше видання, яке потім 
вилучили, і ця книжка досі є в мене вдома. 

М. Г: Тим не менш Вам довелось бути і піонером, 
і комсомольцем?

О. к.: Звичайно, і піонером і комсомольцем…
Але поганим піонером, таким... “нєубєдітєльним”. 
Пам’ятаю, як мене в Києві приймали в піонери, потім 
в комсомол. Коли служив в армії, мені сестра написа-
ла, що треба стати членом компартії або кандидатом 
в члени, щоб були привілеї. 

М. і.: Служили далеко?
О. к.: Москва і Ленінград, тобто Петербург нині. 

У Пітері я був вільним художником. Водив групи по 
музеях, їздив скрізь. У солдатів пільги були на вихід-
ні, то кожної суботи-неділі ходив по музеях, мене 
вже там знали. 

М. і.: І до театру, звісно?
О. к.: Дуже рідко. Театр тоді для мене був чимсь 

сакральним. Я боявся театру. Там якісь особливі люди 
і там щось таке відбувалось – це була територія, якої 
я просто боявся. Це був такий віртуальний світ, який 
тільки інколи співпадав з моїм. Тому я хотів бути ху-
дожником, точніше художником-мультиплікатором. 
Але вступні іспити до художньо-промислового інсти-
туту провалив. Не з рисунку – там я був number one, 
а твір написав на одиницю. Повернувся до Черніго-
ва. Вітражі робив, з гіпсом працював, скло плавив. 
Працював у художніх майстернях облспоживспіл-
ки, оформляли поміж іншого ресторани, бари, фоє. 
Навіть Брежнєву робив персонально роботи. В тій 
організації я вперше зіткнувся з КДБ, тому що худож-
ники – це ж в принципі дисиденти. Серед нас були 
і стукачі. Після однієї із зустрічей у нашому підвалі 
викликали мене куди слід, пробували залякати і за-
вербувати. Там знали про кожен наш крок, про мене 
знали більше, ніж я сам міг сказати. Такий досвід 
залишається у пам’яті на все життя. 

М. і.: А коли ж ми дійдемо до театру? 
О. к.: Тоді спершу – до самодіяльного, бо коли 

я працював у Чернігові, то в Палаці культури хіміків 
мене попросили зробити декорації для вистави. “Свя-
той і грєшний”. І Анатолій Федорович Шкляренко, 
фактично мій учитель, “прив’язав” мене до театру, бо 
я там ще й роль зіграв. А потім взагалі смішно: мій 
друг вступав у Харківський театральний, а у мене 
тоді відпустка була. І він для жарту запропонував 
мені вступати разом з ним, за компанію. Я й поду-
мав: а що даремно вештатись? Спробую. І вступив. 
Мама не вірила, поки офіційний лист з інституту не 
прийшов. З такого мого рішення всі дуже дивувались: 
і друзі з майстерні, і сам художній керівник курсу 
Євген Васильович Лисенко, народний артист Украї-
ни, мхатівець. Подивившись на мої комсомольські 

членські внески – а там писали зарплатню – він був 
шокований: “Навіщо тобі театр? Ти нізащо у театрі 
таких грошей не заробиш, навіть половини, навіть 
якщо станеш, як я – народним!”. 

М. і.: І Ви не пошкодували за втратою “доходного 
мєста”?

О. к.: Скажу чесно: ніколи! Ні разу не пошко-
дував. Хоча особливо на початках, поки ще не було 
стипендії, довелось підробляти – і ми з отим моїм 
другом, що я через нього вступив, разом працюва-
ли двірниками і підмітали Сумську, де в одному з 
будинків був корпус нашого інституту. А потім була 
стипендія – тридцять карбованців. Це після моїх-ото 
заробітків! Але ж студентство – це особливе життя! 
Воно наповнене якимось іншим змістом, молодіс-
тю. Ця молодість переважає все що завгодно. А з тре-
тього курсу почались ролі. До Театру імени Пушкіна 
запросив мене Олександр Барсегян, він був тоді на 
злеті. Потім я працював у Чернігівському театрі із 
Сергієм Кузиком, з Андрієм Бакіровим. А далі – знову 
Харків, знову Театр імени Шевченка, де режисера-
ми були Ігор Борис, Олександр Беляцький, Мико-
ла Яремків. Для мене цей театр був принциповим 
вибором. Саме тут я навчався у всіх, з ким зводила 
доля працювати: Анатолій Літко, Володя Кучинський, 
Олексій Кравчук, Степан Пасічник, Андрій Жолдак. 
Барсегян допоміг повірити в себе як актора. Борис 
навчив метафоричности в театрі. Яремків – розкутій 
грі. Окремий слід залишив Володя Кучинський і вся 
наша робота над “Садком вишневим” з Адою Мико-
лаївною Роговцевою. Ми тоді знайшли з Володею 
точки дотику. Запросили його робити з нами Василя 
Стуса. Кучинський, я вважаю, дійсно непереверше-
ний і недосяжний в умінні відчитувати тексти і все 
те, що в них заховане, закодоване. І саме Володя тоді 
сказав: “Чуваки, хочете запросити до себе Жолдака 
– просто мрійте про це, і все!”. І в нас за якийсь час 
з’явився Андрій Жолдак. А Жолдак – це вибухи й 
феєрверки.

М. і.: Це ж майже атомний вибух...
О. к.: Точно. Я не тільки потрапив “в обойму” 

акторів Жолдака. Він довго мене пресував, щоб я став 
директором театру, бо йому був потрібен не дирек-
тор-адміністратор, а людина мистецької вдачі. Театр 
Шевченка – він же особливий, з особливими енергія-
ми. Але я хотів працювати в його виставах тільки як 
актор. Спершу він зібрав трупу і показав відео: “Ось 
моя вистава “Одруження” в Черкаському театрі”. Я 
дивився і не міг повірити, що такий театр існує, це 
був просто “винос мозку”! А як він проводив кас-
тинг, знаєте? “Чоловіки, вийдіть, будь ласка, на сцену 
і стрибайте”. Елементарна вправа, яка добре діяг-
ностує фізичну кондицію акторів. З цього кастингу 
він почав формувати групу першого “Гамлета”. Які 
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Îлександр ÊÎвшун

Сцени з вистави “Зірки” А. Гіллінґ. Режисер – Олександр
 Ковшун. Харківський театр-студія “Вінора” 
спільно з Ґете-Інститутом в Україні, 2012 р. 
Світлини Якуба Матушевського.

там були етюди! Скільки справді фантастичних сцен 
не увійшло, скільки було потім вилучено під час ско-
рочення! Три акти ми постійно міняли місцями, поки 
все склалося в певну систему. Були залучені класні ху-
дожники, весь процес підготовки – суцільний драйв! 
І коли Андрій сказав, що ми маємо поїхати з цією 
прем’єрою в Румунію на фестиваль в місті Сібіу, то 
ніхто не повірив. Ніхто ж нікуди не їздив! Навіть коли 
врешті-решт сіли в автобус, паспорти-документи всі 
зроблені – все одно не вірили. 

М. і.: Бо ж вириватися із “совка” не так легко... 
О. к.: Це ж треба насамперед вирватися із своєї 

власної голови!.. Довго нас тоді на румунському кор-
доні мурижили. А як в’їхали на територію Румунії, 
штампи в паспортах вже стоять – зайшли нарешті до 
вбиральні. І сидить там румунська дама при вході і 
заявляє: “піся – адін долар” (сміється). З цього у мене 
почалось знайомство з Европою (сміється). 

М. і.: А “Гамлет. Сни” Андрія Жолдака припав 
тоді до смаку европейцям…

О. к.: Так, ми мали там колосальний успіх. Нас 
приймали дуже гарно в Румунії. Ми три роки підряд 
їздили на цей фестиваль, і три роки підряд я четвер-
того червня там відзначав свій день народження. 

М. і.: Відчували в цьому щось символічне? 
О. к.: Ще й як! Оцей от браслет (показує) – це 

подарунок від Леоніда Семеновича Тарабаринова, 
видатного актора, народного артиста СРСР. Хоч йому 
тоді було вже за сімдесят, але ми на всіх закордонних 
гастролях разом із моєю дружиною, Оленою При-
ступ, теж актрисою, весь час були з ним разом. Так 
дивно – троє людей з Харкова у Відні, наприклад, 

сидять за кавою і розмовляють про театр. Так було і 
в Польщі, і в Німеччині. Саме европейські гастролі 
подарували мені дуже теплі стосунки із Леонідом 
Семеновичем. Він був замкнутою людиною, мало з 
ким у театрі розмовляв. А там, у такі хвилини внут-
рішньої свободи, розказував нам про свої зустрічі із 
Довженком, про свою акторську юність. 

М. і.: А Ваші вистави – це своєрідні висновки з 
тих поїздок? 

О. к. : Мабуть, що так. Бо я для себе зрозумів, що 
там – життя, і там – повітря. Тому свої вистави провіз 
по різних фестивалях, починаючи з Єкатеринбурга 
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(де за виставу “Та, що слухає кроки” отримав персо-
нальну Зірку Миколи Коляди), і до Львова, Єревана, 
Бреста, Тбілісі, Москви, Кракова, Трабзона.

М. і.: А Вас не дратувало, що після Вашої першої 
режисерської роботи, бюхнерівського “Войцека” у 
Харківському театрі Шевченка про Ковшуна загово-
рили як про режисера постжолдаківської генерації? 

О. к.: Чому ж? Мене ж одразу порівняли із таким 
режисером! Навпаки, це мене, скажу чесно, підігріва-
ло і давало натхнення! Хоча на останній нашій осо-
бистій зустрічі Андрій сказав, що не дасть мені жод-
них координат, фестивальних контактів, зв’язків – бо 
все це треба наживати власним досвідом і кров’ю. І 
я за цю науку вдячний йому, бо це справді так. Своїм 
досвідом, своєю дорогою треба йти у всьому. І я йду 
(сміється)... 

М. і.: Дорога привела Вас до Харківського ТЮГу, 
про який Ви жодного разу у своїй життєвій історії не 
згадали. Невипадкова випадковість? 

О. к.: Мабуть...Справді про наш ТЮГ я май-
же нічого не знав, майже там не бував. І коли мене 
звільнили з театру Шевченка, я йшов вулицею, а 
назустріч – давній друг, актор цього театру, Віталій 
Бондарєв. Він і сказав про можливість поставити в 
ТЮГу. Я прийшов, подивився і зрозумів, що можу тут 
працювати. Тільки треба все змінювати, “підривати”. 
Почав з “Капітана Фракаса”. Далі була низка дитячих 
вистав, відкриття Малої сцени та експериментальні 
вистави для дорослих, перші за всю історію театру 
европейські гастролі… Тепер ось готую “Золотово-
лоску” – спільно з учнями Харківської хореографічної 
школи. 

М. і.: На Вашу думку, існують теми, табуйовані 
для ТЮГу?

О. к.: Ні. Тому ми й зробили “Депеш Мод” Жа-
дана, театр брутального, неприкрашеного життя. Хай 
не всі його сприймають, зокрема у Львові. Але ми 
поборюємо застарілий пафосний пострадянський 
театр. Бо він не тільки затримує нас, а й повертає у 
минуле. 

М. і.: То коли за вашими підрахунками Харків-
ський ТЮГ остаточно відірветься від “совка”, стане 
на власний курс?

О. к.: Думаю, коли закінчиться давній, з тих 
часів репертуар. Коли до сьогоднішніх додадуться 
нові роботи і нічого не залишиться від старого репер-
туару. От тоді можна буде починати відлік. Ми зараз 
на цьому шляху, ми йдемо цим шляхом. Я не знаю, 
чи вдасться нам усе. Але я спробую...

Львів, вересень 2016 р.

Розшифрування тексту – Ірина Ліпська

Ñпектаклеграфія:

1. Георг Бюхнер “Woyzeck” (10 листопада 2007 р., 
Харківський театр ім. Шевченка / експериментальна 
сцена)

2. За Семюелем Беккетом та Миколою Колядою 
“Та, що слухає кроки” (4 червня 2008 р., Харківський 
театр ім. Шевченка / мала сцена)

3. Наталя Сікачина за мотивами французьких 
коміксів “Веселі пригоди Піфа” (26 грудня 2009 р., 
Харківський театр ім. Шевченка / велика сцена) 

4. Микола Коляда “Ірен і духи” (10 червня 2010 р., 
Харківський театр ім. Шевченка / мала сцена)

5. Іван Карпенко-Карий “Бурлака” (17 вересня 
2010 р., Харківський театр ім. Шевченка / велика 
сцена)

6. За Володимиром Набоковим “Повернення” 
(9 липня 2011 р., Харківський театр ім. Шевченка / 
мала сцена)

7. Теофіль Ґотьє “Капітан Фракас” (17 травня 
2012 р., Харківський театр для дітей та юнацтва / 
велика сцена)

8. Анна Гіллінґ “Зірки” (19 жовтня 2012 р., Хар-
ківський театр-студія “Вінора”)

9. Е. Лабіш, А. Мюнпьє “Випадок на вулиці Лур-
сін” (20 грудня 2012 р., Харківський театр для дітей 
та юнацтва / велика сцена)

10. “Вальмонт. Гра” (27 лютого 2013 р., хар-
ківський недержавний театр “Ніка”)

11. Микола Носов “Веселі пригоди Незнайка” 
(21 грудня 2013 р., Харківський театр для дітей та 
юнацтва / велика сцена)

12. Наталя Сікачина “Ріка життя” за моти-
вами біографії та творів Олександра Довженка 
(14 жовтня 2014 р., Чернігівський обласний театр 
ляльок ім. Довженка)

13. Беатрікс Поттер “Уфті-туфті” (14 березня 
2015 р., Харківський театр для дітей та юнацтва / 
велика сцена)

14. Еміль Ажар “Все життя попереду” (15 квіт-
ня 2015 р., Харківський театр для дітей та юнац-
тва / мала сцена)

15. Жан Ануй “Парад троянд” (10 березня 
2016 р., Харківський театр для дітей та юнацтва / 
мала сцена)

16. Іван Карпенко-Карий “Хазяїн” (27 травня 
2016 р., Харківський театр для дітей та юнацтва / 
мала сцена)

17. “Золотоволоска” за мотивами чеської казки 
(24 грудня 2016 р., Харківський театр для дітей та 
юнацтва / велика сцена).
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Ôестивалі:

№ Рік Вистава назва фестивалю Місто / країна
1 2008 Г. Бюхнер “Woyzeck”

(Харківський театр ім. Т. Шевченка)
Міжнародний театральний 
фестиваль “Золотий лев”

Львів / Україна

2 2008 за С. Беккетом та М. Колядою 
“Та, що слухає кроки” 

(Харківський театр ім. Т. Шевченка)

Міжнародний театральний 
фестиваль “Коляда-plays”

Єкатеринбург / 
Росія

3 2009 за С. Беккетом та М. Колядою
 “Та, що слухає кроки”

Міжнародний фестиваль 
“Слов’янські театральні 

зустрічі”

Чернігів /  Україна

4 2009 М. Коляда “Ірен і духи” 
(Харківський театр ім. Т. Шевченка)

Всеукраїнський фестиваль 
“Курбалесія”

Харків / Україна

5 2009 М. Коляда “Ірен і духи” Міжнародний фестиваль 
“Грудневі театральні вечори”

Чернігів /  Україна

6 2010 Г. Бюхнер “Woyzeck” Міжнародний театральний 
фестиваль “High-fest”

Єреван / Вірменія

7 2010 за С. Беккетом та М. Колядою 
“Та, що слухає кроки”

Міжнародний театральний 
фестиваль “Золотий лев”

Львів / Україна

8 2011 Г. Бюхнер “Woyzeck” Міжнародний театральний 
фестиваль “Біла Вежа”

Брест / Білорусь

9 2011 Г. Бюхнер “Woyzeck” Тбіліський міжнародний 
театральний фестиваль

Тбілісі /  Грузія

10 2012 Г. Бюхнер “Woyzeck” Міжнародний театральний 
фестиваль “Золота маска +”

Москва / Росія 

11 2012 А. Гіллінґ “Зірки”
 (Харківський театр-студія “Вінора”)

Всеукраїнський фестиваль 
“Курбалесія”

Харків / Україна

12 2012 М. Коляда “Ірен і духи” Міжнародний театральний 
фестиваль “Рождественский 

парад”

Санкт-Петербург / 
Росія

13 2012 М. Коляда “Ірен і духи” Міжнародний театральний 
фестиваль “Театральное вече”

Великий 
Новгород / Росія

14 2013 А. Гіллінґ “Зірки” Театральний фестиваль 
“Мандрівний вішак”

Луцьк / Україна

15 2013 Т. Готьє “Капітан Фракас” 
(Харківський театр для дітей та юнацтва)

Відкритий фестиваль театрів для 
дітей та юнацтва “ТЮГ–2013”

Макіївка / 
Україна

16 2014 А. Гіллінґ “Зірки” Міжнародний фестиваль 
українського театру в Кракові

Краків / Польща

17 2015 Е. Ажар “Все життя попереду” 
(Харківський театр для дітей та 

юнацтва)

Міжнародний фестиваль 
українського театру в Кракові

Краків / Польща

Ж. Ануй “Оркестр” 
(Студентський театр “Екматедос”)

18 2015 Микола Носов “Веселі пригоди 
Незнайка” (Харківський театр для дітей 

та юнацтва)

Міжнародний чорноморський 
театральний фестиваль

Трабзон / 
Туреччина

19 2015 Ж. Ануй “Оркестр” 
(спільний проєкт Студентського 

театру “Екматедос” і Харківського 
театру для дітей та юнацтва)

Міжнародний фестиваль 
“39. Український молодіжний 

ярмарок”

Ґданськ / Польща

20 2016 Е. Ажар “Все життя попереду” Міжнародний фестиваль 
“Різдвяні лялькові історії”

Львів / Україна

21 2016 І.  Карпенко-Карий “Хазяїн” 
(Харківський театр для дітей та 

юнацтва)

Міжнародний фестиваль 
українського театру в Кракові

Краків / Польща

22 2016 Н. Сікачина “Ріка життя” (Чернігів-
ський обласний театр ляльок ім. Довженка)

Міжнародний театральний 
фестиваль “І люди, і  ляльки”

Львів / Україна

23 2017 І. Карпенко-Карий “Хазяїн” (Харків-
ський театр для дітей та юнацтва)

Всеукраїнський фестиваль 
“Курбалесія”

Харків / Україна

Îлександр ÊÎвшун
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Анджей Северин, актор театру і кіно, 
народився 25 квітня 1946 року в німецькому 
місті Гальбронні. Закінчив Вищу державну 
театральну школу у Варшаві, викладав потім 
сам у театральній школі, а опісля був актором 
театру “Атенеум”. Щоб зіграти жіночу роль 
Спікі Тремендоса (Spika Tremendosa) у поставі 
Анджея Вайди “Onych” за Станіславом Ігнацієм 
Віткаци, виїхав до Парижа...

“Onych” побачив Антоні Вітез і запросив 
Северина до Théâtre National de Chaillot. Пі-
тер Брук побачив його у виставі “Майстер 
і Маргарита” й запросив до співпраці 1983 
року. З Міжнародним Центром театральної 
Творчости Пітера Брука актор співпрацював 
чотири роки (1984–1988). Він став першим 
іноземцем в історії французького театру, з 
яким уклали контракт у всесвітньознаному 
Комеді Франсе (1993). У 90-х роках часто грав 
у Польщі, знімався в кіно, отримав чимало 
театральних нагород. Від 2011 року працює 
директором Польського театру у Варшаві. У 
рамках проєкту “У третьому тисячолітті в 
Европу” 6 лютого 2017 р. відбулася зустріч 
Анджея Северина зі студентами факультету 
культури і мистецтв Львівського національного 
університету імени Івана Франка. Думки і 
погляди Анджея Северина – про театр, про 
світ і самого себе, з якими він звертався до 
присутніх, а найперше до студентів, насправді 
неординарні і несподівані.

У світ французького театру і кіно мені було легше 
увійти, ніж якомусь іншому польському акторові, який 
би приїхав отак знічев’я до Парижа. Чому? Причин є 
кілька, і ось дві найголовніші: по-перше – я їхав туди 
з Анджеєм Вайдою, щоб зіграти у виставі “Onych” 
С. І. Віткаци. У той час фільми Анджея Вайди вже 
були відомими, й аж у трьох я знімався. То було: 
“Bez znieczulenia”, “Dyrygent”, за який я отримав 
нагороду на фестивалі у Берліні, і “Ziemia obiecаna”, 
що була визнана в Польщі за найкращий польський 
фільм. По-друге (для мене це важливо), на початку 
80-х виникла своєрідна мода на Польщу: Европа з 
певною симпатією дивилася на розвій рухів у Польщі 
у сфері політики та суспільного життя. Демократична 

“ß ÑучÀÑнÈй, хÎч не ÊÎÐÈÑÒуЮÑь ÔейÑбуÊÎÌ”

опозиція набувала сили у своїй діяльності від 80-го 
року, тобто від моменту страйку в Польщі, бо не 
тільки у Ґданську, але в цілій Польщі з’явилися 
осередки та реєструвалася партія “Solidarność”. Це 
все проявилося після впровадження воєнного стану 
в країні, виявилося дуже конкретно, то була не 
тільки симпатія чи позитивна аура, але то були дуже 
конкретні дії на підтримку польського Робітничого 
Комітету Допомоги (KOR). Збирали гроші, щоб до-
помагати безпосередньо Комітету і постачати усе 
необхідне для подальшої діяльности.

 … Отож, можна сказати, що мені йшло легко у 
французькому театрі, але насправді легше було поча-
ти, “засвітитися” спершу, а потім… потім потрібно 

анджей СеВеРин

Анджей Северин, Львів, 6 лютого 2017 р.

Світлина Романа Гериновича
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було працювати. Працював у той час з двома театраль-
ними режисерами, і передовсім тішуся, що працював 
саме в театрі, а не в кіно. Чому? Бо кіно не виховало б 
так, як французький театр: мовно, культурно, інтелек-
туально, історично. Наприклад, згадаю про тексти, 
які ми грали. Вони написані у XVII столітті, тому 
треба було вивчати історію Франції, щоб зрозуміти 
їхнє значення, і відчути, як вони мають прозвучати зі 
сцени. Якщо треба читати зі сцени расінівські тексти, 
то не можна не познайомитися з історією Франції 
XVII століття, а потім XVIIІ, XІХ, ну й загалом з 
усією історією Франції – тобто, це стимулювало, 
вабило здобувати знання, допомагало формуватися. 

Я дуже радію, що почав свою кар’єру з театру, а 
не з кіно. У кіно так: приходиш на майданчик, граєш 
свої сцени, вертаєшся додому – і все. А в театрі не 
так, бо там час відіграє велику роль! Час дозрівання. 
Актор має час на “перетравлення” персонажа, 
сцени, автора – час для розважань. У кіно часу на це 
немає. Пощастило мені ще й тому, що я зустрівся з 
(мабуть, найвизначнішим) французьким режисером, 
з Патрісом Шеро, котрий теж зняв кілька фільмів. 
Не знаю, чи відомий тут, в Україні, такий фільм – 
“Intymność”? Чому про це згадую? Бо це заклало 
для мене підґрунття чужої ще мови. Зрештою, коли 
грав у першій поставі, я раптом забув текст, мусив 
зімпровізувати і тоді зрозумів, що з французькою 
мовою у мене не так зле. Щось у мені діється доброго, 
безумовно доброго. Кажу це напівжартома.. Я не 
вітався зранку “dzień dobry”, тільки “bonjor”. Хоча я 
все одно працюю над текстом у 100 разів більше, ніж 
французький актор…

 Дванадцять років я виступав у різних театрах 
Франції, і останній період – робота з Пітером Бруком. 
У Пітера Брука я зіткнувся зі світом, якого не знав. На 
той момент я був уже відомим актором, до мене вже 
зверталися з повагою… А там, у Брука, наприклад, 
граю сцену, і підводиться дівчина з Сенегалу, яка 
ніколи не працювала у театрі, і каже: “Твоя гра не  
досконала”… І це було дуже добре, для мене це 
були лекції покори. Ми повинні завжди, до кінця 
життя шукати, тобто ми – актори, а не професори 
театральної школи. 

Повертаючись до Пітера Брука… Покора – 
то одне, але зіткнення зі всіма расами, зі всіма 
релігіями, з величезною кількістю театральних 
стилів – інше. Театр націй – усі разом! І ще робота 
над “Магабгаратою” – у 18 разів більшою книгою, 
ніж Біблія, але це не свята книжка, а світська. Робота 
передбачала знайомство зі світом індуїзму. Всі 
запевняли, що я в секті, а індуси казали: “ти індуїст, 
бо ти віриш у Христа”. 

А тепер кілька слів про школу акторства у Брука. 
Перше – скромність, друге – натреноване тіло; я не 

стверджую, що моє тіло здатне виконати все, тим 
більше зараз – щораз менше. Натомість, я більше 
усвідомлюю своє тіло, знаю, що коли кохаю і коли я 
Тузенбах, і розмовляю з Іриною, я не можу її любити 
тільки на словах! Як актор, мушу кохати від п’ят, 
усім тілом, і коли кохаєш, то тут щось усередині 
змінюється. Тобто, тіло здатне супроводжувати 
думки і почуття. А як часто ми бачимо інтелектуалів, 
які глибоко мислять, і справді гарно мислять – але 
як на те нудно дивитися! Трапляється, що надмірно 
і пристрасно страждають, а це не має жодного сенсу. 
А ще глядач дивиться і каже – “чувак, чо’ ти так 
мучишся?”. Я собі добре запам’ятав слова Пітера 
Брука, а зараз краще їх розумію – “думки, серце, 
тіло – це як інструменти, все має грати разом: 
фортеп’яно, скрипка, контрабас, – усі разом мають 
зіграти цю п’єсу”. 

Вважаю, що сьогодні театр – то таке явище, 
де бракує доброї акторської гри, та окрім цього, я 
переконаний, що й п’єса має бути добра, і світло, і 
костюм, і всі інші актори довкола мають бути добрі. 
Лише сам-один актор на сцені мене не захоплює. Хай 
би до нас прийшов мій улюблений Гопкінс, навіть 
якби опинився поміж нами, і це було б ґеніяльно, чи 
театр став би ґеніяльним? Усе це повинно існувати 
одночасно: скромність і вправність, і є ще третя річ, 
яка видається мені архіважливою, про яку ми мали 
розмову з Бруком і яку вважаю підґрунтям нашої 
праці. Отож, виходжу на сцену розказати історію. 
Виходжу не для того, щоб показати, який я гарний, 
і мій голос гарний чи зачіска; або показати, як 
ненавиджу партнера і таке інше. Коли ми виходимо, 
ми не тільки граємо сцену між Машею і Вершиніним, 
ми – елементи історії, яку розповідаємо. Ми служимо 
Чехову, а він розповідає історію трьох сестер. Така 
мудрість приходить з часом, ви зрозумієте це, коли 
почнете працювати. Є різниця поміж тим, що означає 
грати роль і розповідати історію.

Якщо йдеться про Брука – то сам факт участи у 
п’єсі, яка мала підстави бути універсальною завдяки 
використанню на сцені різноманітних світових 
театральних технік, – мене дуже захоплював. Ми 
багато подорожували, і гастролі відкрили величність 
світу і універсальність театральної мови – нас усюди 
розуміли. Подорожі – це дуже важливо. 

Цікава річ – ще раз! – мова: ми грали дві версії 
“Магабгарати” – у першій, французькій, – я мав роль 
Дуріоданте, злого короля. В англомовній версії Брук 
вирішив дати мені роль доброго короля. Це звучить як 
жарт. Але насправді це серйозно. Я грав ніби Сатану, 
а потім ніби Ісуса. Це було гіперважке завдання. 

Отож, факт, що я був у роботі з Пітером Бруком, 
що зіграв у “Магабгараті”, вплинув на все моє 
подальше життя. 

Àнджей ÑевеÐÈн
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З останньої вистави зробили відеоверсію. А потім 
зустрілися на вечері, на човні з секвойї. І ми мали 
нагоду подякувати один одному і Пітеру Брукові, бо 
для декого “Магабгарата” була однією із зіграних 
вистав, для когось іншого – дуже зворушливим 
пережиттям, а декого так вразила, що змінила 
подальше життя. Я був з тої третьої групи. Тоді ми всі 
подякували Бруку й оголосили, що відтепер будемо 
його посланцями у світі. Ні, не так голосно і патосно 
– “ми твої апостоли у світі”, ні. Це щось таке, що 
діє неусвідомлено, що було закладено дуже глибоко 
і свідчить практично само за себе, ніби всередині 
продовжується робота з Бруком. 

Мав я і голлівудський досвід. Це ще щось інше. 
Вирішив подаватися на головну роль у фільмі “Список 
Шиндлера” до режисера Стівена Спілберґа. Він шукав 
актора на головну роль, і треба було приїхати на Uni-
versal studio. Ну от, я вивчив роль і їду. Проблема 
лиш, що приїхав у п’ятницю, на початку вихідних, 
і змушений чекати до понеділка, щоб Стівен мав 
час для мене. Спробуй тут жити, спробуй дати раду 

хвилюванню. Чим же зайнятися? Спав – не спав, але 
тому, що мав час, то моя фантазія працювала на 150 
відсотків. І я уявив собі, що вже граю Шиндлера, 
що ми поїхали в Ізраїль на гастролі, що весь Ізраїль 
переді мною на колінах, і я здобуваю Оскара. Я про 
це кажу, бо по-справжньому в усе повірив, а тому 
пережив – зрозумійте, моя фантазія це пережила! 
Я насправді отримав Оскара, вжився в роль. Не 
сприймайте мене як шаленця. Але фантазія – ваша 
фантазія – буде обумовлювати й саме ваше життя, 
такої фантазії, як у вас, немає більше ні в кого. Ви 
неповторні. Унікальні. Тому ваші колеги, які грають, 
взоруючись на Аль Пачіно, на Депардьє – це самогубці, 
вони ніби накладають на себе кайдани. Вірте собі, 
не зраджуйте собі, позбудьтеся шор. Будьте вільні. 
Оскільки екзаменаційна комісія взяла саме вас до 
театральної школи, то вірте їй. 

І працюйте! Витворюйте свої ритуали перед 
виходом на сцену. Я перед виступом повторюю 
текст, і далі повторюватиму тексти вистав, які граю. 
В моєму віці це треба робити набагато частіше, 

Анджей Северин у виставі “Буря” В. Шекспіра. Режисер – Дан Джеметт. Польський театр. 
Світлина Євгеніуша Гельберта.Із сайту: http://culture.pl/pl/tworca/andrzej-seweryn
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ніж молодому акторові, оскільки ми не 
граємо тридцять вистав поспіль, а йдемо 
від прем’єри до прем’єри. І наступного 
тижня я повертаюся до “Останньої стрічки 
Краппа” Беккета, і мені знову потрібно 
вправлятися. Це найголовніше, якраз у 
Франції це виглядає інакше. В репертуарі 
немає так багато вистав, як у нас. Одну 
виставу грають цілий тиждень. Тоді я 
стараюся тренуватись перед виставою. 
Це такі засадничі розігріваючі вправи 
для тіла, голосу. Як директор, заохочую 
акторів тренуватися. Почепив у театрі 
на “інформаційній” дошці нагадування: 
“Усім акторам нагадую, що о годині 18-й 
розігрівання перед виставою “Cygan pols-
ki””. Але не буду вас тут дурити, насправді 
я не вправляюся на турниках, але поза 
всім маю певний, власний досвід, котрий 
мені помагає в роботі. Тепер, якби пан 
директор звелів мені зіграти Мольєра або 
прочитати п’ять монологів з Шекспіра, 
то я подолав би це завдання. Майже як 
виставу. 

Мій метод роботи, який я сформував, 
будучи викладачем, ґрунтується на тому, 
що неможливо грати в одному стилі. І це 
залежить від літератури й від режисера. 
Якщо маємо Віткаци, то це неможливо грати як “Три 
сестри” Чехова. Можна запитати режисера – як він 
буде ставити? Як ви хочете, щоб ми грали Чехова? 
Питання відкриті. 

Я був щасливий, що у житті мав таких людей, які 
мене сформували, які вплинули і впливають на мій 
шлях. Не вірте, що Комеді Франсе – старий академіч-
ний струхлявілий музейний театр – це театр так само 
сучасний, як і ті, що заявляють – “я сучасний”. І я 
сучасний! Хоч не користуюся фейсбуком, однаково 
сучасний і живий! 

З Україною маю тривалі стосунки і професій-
ні, і особисті. У Львові знайомий з двома сценами:  
Театру імени Марії Заньковецької, де грав “Помсту” 
О. Фредра та Театру Курбаса, в приміщенні якого 
показував свою моновиставу “Shakespear Forever”. 
У Харкові, в театрі “Арабески”, теж показував 
свою виставу. Завдяки цим контактам “Арабески” 
приїхали до нас і показали “Декалог”, – виставу про 
Голод, про Волинь; це було, власне, про УПА і про 
Чорнобиль. Контактував з Владом Троїцьким, він 
зробив у нас “Українського Декамерона” і здобув 
успіх у польських глядачів. Це дуже важливо, бо 
виявляється, що поміж моїх земляків є особи, 

зацікавлені, щоб наші відносини були добрими, 
сповнені порозуміння; а щоб ці відносини були 
добрими, необхідна, звичайно, правда. Правда ж 
ніколи не буває легкою для обох сторін. Про це 
знають наші українські колеги, і ми про це знаємо 
теж. Чому я про це все говорю? Щоб ви розуміли: 
я тут представляю не тільки актора, який грав у 
Франції, був десь там, а сьогодні став директором 
театру в Польщі. Можу сказати, що тут, у Львові, я 
не випадково. Ми у варшавському Польському театрі 
проводимо Українські вечори. Наприклад, відбувся 
вечір поезії Надії Суровцової, вистава про Данила 
Шумука,читання вибраних текстів Яцека Куроня. Ми 
хвилювались і були солідарні з вами у Дні поминання 
загиблих на Майдані. Ми свідчимо, що наші стосунки 
є для нас важливими, дуже важливими… 

З польської переклала Уляна Рой

Àнджей ÑевеÐÈн

Анджей Северин у виставі “Пророк Ілля” Т. Слободзянека. 
Режисер – Ондрей Спішак. Драматичний театр м. Варша-
ви, Сцена на Волі ім. Т. Ломницького. Світлина Кшиштофа 
Белінського. 
Із сайту: http://culture.pl/pl/tworca/andrzej-seweryn



58

Світлана Максименко: Згадаймо Ваше поход-
ження й народження. Пригадуєте, коли у Вашому жит-
ті вперше виник ТЕАТР?

Дмитро Чиборак: Я мав щастя народитися й ви-
рости у простій християнській і артистичній сім’ї. У 
нашому покутському народному театрі моя мама була 
артисткою, красивою: грала роль Анни з “Украденого 
щастя”, вона “вдавала”, була ведучою на всіх концер-
тах, вечорах. Батько співав у церковному і сільському 
хорах, збирав народні оповідки, епос, записав сценарії 
28 вертепів. Мав унікальну пам’ять, гострий аналітич-
ний розум. На його записах не один етнолог захистив 
кандидатську дисертацію. 

 Народився я в благословенному краї, на Покутті. 
Я – на лівому березі Черемоша, Іван Миколайчук – на 
правому. Ми купалися в одній річці, правда, у різні 
роки. Я вважаю його нашим Аленом Делоном; він 
сформував нову українську кіноестетику. Черемош 
має здатність вихлюпувати щось добре… Не випад-
ково в тих місця створили ансамбль “Смерічка” з 
Левком Дудківським, а 1902 року, вперше на західній 
Україні, – спортово-руханкове товариство “Січ”, від 
нього пішло – січове стрілецтво, УПА… Там Черемош 
впадає у Прут. Це про нього співається у пісні Васи-
ля Михайлюка: “Всюди буйно цвітне черемшина!” 
(співає)… 

С. М.: Дмитре, Івановичу, але то – інша тема 
(сміється).

Д. Ч.: Усе це мої сходинки до театру. Я був “народ-
ним” артистом ще з дитинства. Ходив з батьками до 
церкви, заслухувався співом священика. Я фіксував це, 
вилазив на тополі і… співав! А одного разу (мені було 
десь років п’ять) перестрів отця на вулиці: взяв рука-
ми “керовніцу” (кермо), коли він їхав на велосипеді 
(уявляєте картину?), і кажу: “Я хочу Вам заспівати!”. 
І проспівав усю “Черемшину”. Він уважно вислухав, 
погладив мене і дав аж … 20 білих копійок! Це був мій 
перший виступ і гонорар!!! 

С. М.: Тобто, питання вибору професії перед Вами 
не стояло?

Д. Ч.: Або, ще одна сходинка до театру: моя пер-
ша вчителька, Софія Михайлівна, як зараз пам’ятаю, 
повезла нас, першачків (на моє щастя чи – нещастя?) 
до Чернівецького театру імени Ольги Кобилянської 
на виставу “Ніч на полонині” Олександра Олеся. До-
ступна для дитини річ – казка. А після магії вистави 
від емоцій я не міг говорити. Мене вразила позолота 
приміщення театру: як у храмі! 

Указом  Президента України  від 22  серпня  
2016   року  з нагоди 25-ї річниці Незалежности 
України – Чибораку Дмитру Івановичу,  дирек-
торові, художньому керівнику Коломийського 
академічного обласного українського драма-
тичного театру імени Івана Озаркевича (Іва-
но-Франківська область), – присвоєно почесне 
звання “НАРОДНИЙ АРТИСТ УКРАЇНИ”. 

Народився 9 серпня 1957 р. у с. Залуччі Горіш-
ньому, Снятинського району, Івано-Франківської 
области. Закінчив Київський державний інсти-
тут культури ім. О. Корнійчука (клас професора, 
заслуженого артиста України Д.Чайковського), 
Київський державний інститут театрального 
мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (клас народ-
ного артиста України С. Данченка і кандидата 
мистецтвознавства Р. Коломійця).  Від 1989 
року – директор, художній керівник Коломий-
ського академічного обласного українського дра-
матичного театру імени Івана Озаркевича,  від  
2009 року – засновник  Всеукраїнського теат-
рального фестивалю сценічних першопрочитань 
“Коломийські представлення”.

Феномен його творчости – приклад для на-
слідування столичним театрам, що бідкаються 
на відсутність  коштів, драматургів, акторів та 
ін… У Чиборака завжди  все є! Хоча  кожен про-
фесіонал розуміє: “двигнути” і утримувати на 
високому професійному рівні близько тридцяти 
років театр у 60-тисячному  районному  місті 
(навіть з такими колосальними культурними і 
театральними традиціями), – подвижництво. 
Про секрети і витоки професійної “стійкости” 
і мистецької стабільности – наша розмова з 
Дмитром Івановичем.

“ÌÀЮ ÒÐÈ уÌÎвÈ…”
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 У школі я вже був “артистом”: постійно на сцені. 
Напевно, мав якусь “вабливість”? Потім ще пам’ятаю 
білого, як Бог, Василя Симчича, окремі вистави Ко-
ломийського театру… 

 Своїм першим учителем у професії вважаю Дмит-
ра Семеновича Чайковського (1923–2017,  українсько-
го режисера, актора, педагога, професора Київського 
інституту культури імени О. Корнійчука. – С. М.), до 
якого я вступив на акторсько-режисерське відділення 
одразу після школи. Професор мене любив, хоч був я 
впертий, не гнувся, коли він нагинав! Колись на тре-
тьому курсі навіть трійку поставив… Нас вступило 
сімнадцять студентів, а одинадцять закінчили. Це 
була моя перша освіта. А потім –  Інститут театру, 
телебачення і кіно ім. І. Карпенка-Карого, режисура 
драми у Сергія Данченка і Ростислава Коломійця. 

С. М.: То у Вас дві освіти? 
Д. Ч.: Так, акторська і режисура драми. Спочатку, 

після закінчення Інституту культури, мене запроси-
ли до Тернополя. Там 1978 року створювали театр 
юного глядача, набирали спеціялістів з усієї України. 
Справа затягувалася… Мене забрали до армії – два 
роки служив у Ризі. А коли повернувся, працював два 
роки диктором Чернівецького телебачення: “Добрий 
вечір, шановні телеглядачі!” (надає дикторської ваги 
кожному слову, сміється – С.М.). 

 На Чернівецькій студії тоді працювали талановиті 
телеоператори, багатьох з них запросили на Олімпія-
ду в Москві 1980 року. З чотирнадцятьох телестудій 
України Чернівецька була однією з найпотужніших. 
Там я зацікавився побудовою кадру, записав першу 
телевиставу театру з міста Бєльци у Молдавії: це була 
вистава Михая Волонтира, знаменитого Будулая. Ак-
торство вже зробилося пройденим етапом, мене почав 
вабити кадр, його побудова…

 С. М.: Як Ви опинилися у Коломиї?
 Д. Ч.: Сімейні обставини: бабуся моєї дружини, 

двоюрідна сестра Соломії Крушельницької, Ольга-
Олімпія, потребувала догляду. І ми переїхали до Ко-
ломиї. Театру у місті тоді не було, його закрили  1962 
року. Видатні актори, легенди сцени Василь Симчич, 
Оксана Затварська – ходили, страждали без роботи, 
повлаштовувались керівниками якихось драмгурт-
ків… Я теж рік був без роботи. 

 І треба ж такому статися: приходить до Коломиї 
новий міський голова Михайло Юзюк. Викликає мене 
на прийом і каже: “Є думка: що то за Париж, де нема 
театру? Організатори театру у Коломиї зійшлися на 
Вашому імені. Не хочете спробувати? Маєте місяць 
на роздуми!” Мені тоді було десь під тридцять років. 
Я кажу: “Шукайте іменитих, зі званнями”. Він: “Ні. 
Подумайте, чого Вам треба”.  Я: “Я готовий! Але маю 
три умови: дайте мені з десяток квартир для молодих 
акторів; дотацію (взяв кошторис, я контактував з Ві-
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талієм Малаховим, який в той час у Києві відкривав 
свій театр); дайте ключі від приміщення театру”. 

Він: “І це все? Так …мало?”. 
І пішло створення театру. Малахов був першим в 

Україні, а я – другим. Правда, йому було легше. Ми 
вже тоді створили нову европейську модель театру, 
коли художнє й адміністративне управління – в одних 
руках, тобто, повна відповідальність за стан театру. 
Це дуже важко.

С. М.: Юзюк все виконав, що обіцяв?
Д. Ч.: Коли 1990 року відбулися нові вибори до 

місцевих органів влади, його не обирають… І я, щоб 
урятувати театр, іду в депутати міської ради. Театр 
муніципальний, мушу захищати інтереси театру, за-
тверджувати бюджет, лобіювати питання культури . 
Усвідомлюю, що я втрачаю як режисер. 

 От зараз я виграв контракт на посаду директора 
(за новим законом) на 5 років. Але я вже 16 років 
працюю за контрактом! І весь наш колектив теж: від 
актора до – вахтера. Усі. Провідні майстри (і талано-
вита молодь) мають відповідну доплату, а старих не 
можна звільняти з театру. Невже цього в Міністерстві 
не розуміють?!

Мене трясе від нового закону про театр. Спочатку 
треба поставити питання перед Кабінетом Міністрів 
про достойний рівень оплати акторської праці, а 
потім говорити про контракти. Як виїздити театрам 
за кордон, на фестивалі? Держава не фінансує. А я 
повинен думати наперед, знати, як будувати театр і як 
тут вижити. А якщо людині не дано бути в одній особі 
керівником творчим і адміністративним? Михайли 
Форгелі (1952–2006, заслужений діяч мистецтв Ук-
раїни, художній керівник Тернопільськго академічно-
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го драматичного театру ім. Т. Шевченка. – С. М.) 
не народжуються щодня!

С. М.: Дмитре Івановичу, Вам не шкода того часу, 
що Ви, як митець, втрачаєте через адміністративні 
клопоти?

Д. Ч.: Ви розумієте значення слова “продюсер”. 
Я, щоб випустити виставу, мушу знайти гроші. Ко-
ломияни уже рік чекають мого “Захара Беркута” – 
прообраз карпатської громади. Наразі дістав частину 
коштів… Не хочу робити абияк. Вже Сергій та Наталя 
Ридванецькі зробили костюми, сценографію, Олек-
сандр Козаренко пише музику...

 У Росії всі театри на державному бюджеті! Ми 
ж – без копійки… Дякуючи Михайлові Васильовичу 
Вишиванюку (1952–2016 – український політик, ко-
лишній голова  Івано-Франківської ОДА (1997–2005, 
з квітня 2010 по 7 листопада 2013 р. – С. М.) – вели-
кому чоловіку державної ваги, ми поїхали на Един-
бурзький фестиваль. 

С. М.: Те, що Ви сповідуєте єдиновладдя в управ-
лінській системі театру, зрозуміло. Ви весь цей час 
досить успішно доводите цей принцип на практиці. 
Але, окрім поєднання посад директора і художньо-
го керівника, Ви ще і практикуючий режисер. Що є 
Вашим творчим кредо? Що з Вашого режисерського 
доробку Вам найбільше подобається? 

Д. Ч.: Мені не соромно ні перед іменитими ав-
торами, ні перед глядачами за такі мої роботи, як 
“Камінний хрест” Василя Стефаника; “Довбуш” і 
“Гуцульський рік” Гната Хоткевича, “Земля” Ольги 
Кобилянської…, та навіть “Іродова морока” Панте-
леймона Куліша. Вони якраз і віддзеркалюють моє 
творче кредо: український театр повинен мати 
українське обличчя і душу! Ми не повинні сліпо 
мавпувати все, що пропонує розмаїтий театральний 
світ, – бо, як і в світі людському, тут є дуже багато гра-
ней, кольорів і відтінків, багато облич: добрих і злих, 
красивих і не дуже. Мені приємно усвідомлювати, що 
поважні експерти Всеукраїнського театрального фес-
тивалю “Коломийські представлення” відзначають, 
що наш фестиваль виразно продемонстрував свою 
неповторність в тому, що є фестивалем українського 
театрального мистецтва, незалежно від географічних 
кордонів чи навіть континентів. І, може, тому я не 
такий “плодовитий”, як багато інших практикуючих 
режисерів: в мені це має визріти, стати ваговитим, 
таким, що не дає спати! Я маю відчути матеріял кож-
ною клітинкою свого єства, якщо можна так сказа-
ти – з волі Божої, свого таланту. Це, інколи, тривалий 
і дуже болісний процес. Я довго не міг прийти до 
практичного втілення на сцені знаменитого Франко-
вого “Захара Беркута”. Зараз перебуваю в творчому 
полоні, живу цим і денно, і нощно і, сподіваюся, що 
моя робота буде гідною імени Франка. Ще не цілком 

“зловив за чуба” “Гаргона” Гната Хоткевича, але він 
також не дає мені творчого спокою. Відчуваю якийсь 
невідроблений борг перед іменем геніяльного Романа 
Іваничука… Тягнуся до висоти його філософського 
сприйняття і ваги слова, і до його творчого зазем-
лення в сценічному варіянті. Планів багато, але на 
все воля Божа! 

С. М.: У Вас є норми постановок на рік?
Д. Ч.: Чотири-шість прем’єр на рік. Але це треба 

ламати. Скільки у Москві побудували нових теат-
рів! Високе мистецтво має бути захищене державою, 
це – ідеологія, вона має фінансуватись. А у нас – ско-
морошество… 

С. М.: І що з цим робити?
Д. Ч.: У Німеччині у 1942–1943 роках були зни-

щені театри, у Варшаві також. І першими ж по вій-
ні – відновлені! Це про щось свідчить? 

Першим у театрі був, є і буде драматург. СЛО-ВО. 
Далі іде актор, аж третім – режисер. У геніяльному 
спектаклі не видно режисера, у поганому він “ви-
лазить”. Мене навчили цього. І так воно є. А що ми 
сьогодні маємо?

С. М.: Режисера, якого “видно” незалежно від 
того, яку драматургію він ставить.

Д. Ч.: Бо вони крадуть в інтернеті! Зробили з ак-
тора міма, це вже не драматичний театр. Де співпере-
життя? Переписують Франка, додають нецензурщини. 
Та ти дотягнись до нього!!! А Ваші колеги – критики, 
особливо у Києві, підтримують. Мені це сумно. 

С. М.: Вибачайте, ці “колеги” за фахом – філоло-
ги, а не театрознавці. 

Д. Ч.: У нашій літературі все є. Режисерам треба 
бути точнішими у виборі тем. Я колись мав розмову 
з Ростиславом Ярославовичем Пилипчуком (1936–
2014, Київ  – український театрознавець, літературоз-
навець, історик культури, педагог. 1983–2003 – рек-
тор Київського державного інституту театрального 
мистецтва імени І. К. Карпенка-Карого, нині Київ-
ський національний університет театру, кіно і теле-
бачення імені Івана Карпенка-Карого. – С. М.)  на 
тему, чому наші студенти-актори за роки навчання 
у Києві починають ненавидіти український театр? 
Сьогоднішня молода генерація режисерів до 40 років 
не можуть і не хочуть ставити українську класику. 
Ґольдоні – так, Мольєра, Шекспіра – так!  А Пилип-
чук мені на те: “Наших дуже мало”… Так відверто і 
сказав. Але це не для того, щоб нарікати, а для того, 
щоб шукати причини і … працювати! 

С. М.: Дякую за розмову!

Розмовляла Світлана Максименко,
Коломия- Львів
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Я не знаю, що ви думаєте, що ви пишете і як самі відповідаєте 
собі на подібні запитання. Ваші педагоги, мабуть, помічають: як 
тільки студенти починають глибше вивчати філософію, літературу, 
в їхніх текстах з’являються складні наукові звороти, покликання 
на складні філософські системи. І ти бачиш, що людину просто 
розпирає якесь нове знання. І йдеться не так про те, що їм хочеться 
поділитися цим знанням, як про інше – швидше утвердити себе 
в статусі особи, яка володіє ним. Я б хотів, щоб ви пройшли 
такий шлях. Бо насправді, є ж такі періоди в житті, і особливо в 
молодості, коли пишеш від того, що ти умієш писати, від того, що 
про щось дізнаєшся, просто пишеш від щастя. 

Добре письмо – це дуже просте письмо. І дуже коротке. Що 
більше ти про щось дізнаєшся, і – як писав Козьма Прутков – 
“зришь в корень”, тим менше потрібно слів, аби щось пояснити. 
Як приклад, можу згадати Віталія Жежеру, відомого театрального 
журналіста. Зараз він, хвала Богові, пише книжки. Але все життя 
писав короткі, буквально на півтори тисячі знаків, тексти. І вони 
тебе просто пробивають. Бо в них є стільки спостережливости, 
стільки знання, стільки власного досвіду... Він надзвичайно чут-
ливий критик. Інколи у нас протиставляють ці поняття – чутли-
вости й аналітичности в професії. А насправді це синтез. Це річ, 
яку треба в собі культивувати. Наївність, свіжість погляду, дуже 
тонке, чутливе сприйняття. Звісно, ти набираєш дуже важливі 
формальні знання, робиш собі фундамент, але якщо ти губиш в 
собі людину, яка рефлексує, чуттєво сприймає, не тільки в театрі, 
до речі, то нічого не буде. От і я, і Жежера – він значно більшою 
мірою, ніж я – ми пишемо, здається, ніби ні про що. І якщо є серед 
твоїх статей ті, якими ти – глупо казати – пишаєшся, але принаймні 
вважаєш, що дуже добре зробив, оприлюднивши їх, то вони саме 
з цим пов’язані, з твоєю реакцією на дійсність. І в цьому плані, 
хоч ми і сидимо в університетській авдиторії і говоримо про те-
атр, я дійшов висновку, що, за великим рахунком, немає різниці, 
про що ти пишеш. І до кого саме звертаєшся. Бо насправді ти 
пишеш для себе.

Це завжди – пригода. Згадується Пітер Брук із його висловом, 
який я дуже люблю: “Колумб збирався знайти Індію, а відкрив 
Америку”. Я пишу без попереднього плану, але обов’язково почи-
наю роботу із заголовка, і деколи, трапляється, витрачаю більше 

Сергій ВаСиЛьєВ

ПедÀгÎг²ÊÀ

длß ÊÎгÎ й длß чÎгÎ 
ÌÈ ПÈшеÌÎ ÒеÊÑÒÈ?

Під такою назвою 17 вересня 2017 року 
відбулась зустріч студентів та викладачів 
кафедри театрознавства та акторської 
майстерности ЛНУ імени Івана Франка 
із Сергієм Васильєвим – відомим теат-
ральним, кіно- та арткритиком, заслуже-
ним діячем мистецтв України, доцентом 
кафедри театрознавства Київського на-
ціонального університету театру, кіно 
і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, 
завідувачем відділу культурних стратегій, 
ініціятив і технологій Інституту проблем 
сучасного мистецтва Національної ака-
демії мистецтв України.

“Хоч наша зустріч виникла спонтан-
но, – розпочав розмову гість, – дуже добре, 
коли ми, колеги, просто зустрічаємось у 
різних авдиторіях, обмінюємось думками, 
рефлексуємо про свою професію. Органі-
зовую такі ж зустрічі у Києві, гадаю, це 
важливий для нас досвід. Він може вия-
витися і даремним, але не виключено, що 
якісь слова будуть комусь потрібними”.

Сергій Васильєв
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часу на його вигадування, ніж на сам текст. Заголо-
вок – це і ознака творчої дисципліни, і дороговказ, 
і своєрідна квінтесенція статті. Є також у створенні 
критичних текстів певні закони – дай першу силь-
ну фразу і таку саму сильну на фінал. І тоді читачі 
неодмінно щось запам’ятають. У тексті може щось 
і просісти інколи, дуже погано, коли це трапляється, 
хоча буває. Але перша, й остання фрази плюс заго-
ловок мусять бути дуже добрі. Та буває, що ти вже 
придумав заголовок і навіть знаєш першу і останню 
фрази, однак у процесі самого писання раптом, не-
сподівано доходиш до такого знання, якого в тебе не 
було перед тим, як ти сів за комп’ютер. Не знаю, чи 
вам доводилось це переживати, але я за життя мав 
кілька таких щасливих випадків. Звичайно, це йде від 
матеріялу, про який ти пишеш, від людей або вистави. 
Добрі вистави – вони ж багатошарові. Коли рефлек-
сую над виставою, я завжди думаю про не виявлене 
в ній безпосередньо, зримо. Взагалі це надзвичайно 
цікава проблема – підсвідоме в театрі. Ми можемо 
зрозуміти це у літераторів, скажімо, але як це в театрі 
виражається, в колективній творчості? Як правило, у 
цікавих виставах це присутнє – якась таємниця, щось 
таке, про що, можливо, й не здогадувались люди, які це 
створили. Адже театр, за великим рахунком, це обмін 
досвідом. Нічого складного в ньому немає. Це досвід, 
який одна людина передає іншій в процесі гри. Те, що 
геніяльно сформулював Ґротовський: актор зондує 
проблему за допомогою свого тіла, голосу, емоцій. Ми 
знаємо великих акторів, які не завжди усвідомлюють, 
що саме грають, бо грають щось більше, ніж є вони 
самі. Мабуть, таке відбувається і з добрими критиками. 
Наші тексти часом більші за нас...

Дуже важливий момент в творчості – завжди за-
лишатися трохи дилетантом, бути шукачем, а не мен-
тором. Ти мусиш мати якесь таке передзнання. Адже 
й театр, гадаю, випереджає життя десь на півкроку, бо 
театр – діягност, а не фіксатор. Коли довго займаєш-
ся театром, чудово це розумієш. Ці знання не завжди 
приємні – коли дізнаєшся зі сцени про те, що завтра 
буде зі світом. Але, як кажуть – хто попереджений, той 
краще захищений. Ми говоримо про речі невловні, але 
вони водночас дуже конкретні. Можливо, я стою на 
якихось крайніх ідеалістичних позиціях, але я вірю, 
що немає іншого життя, ніж моє індивідуальне життя, 
життя кожного з нас. Ти приходиш у світ для того, щоб 
отримати якусь відповідь. І ця відповідь може бути 
дуже різною, до речі. У мене є коан, яким я дуже пи-
шаюсь: коли сто людей на площі бачать одне і те ж, то 
це – міраж. Чому? Бо коли щось відбувається істотне і 
справжнє, тоді всі виходять з різними думками, з різ-
ними уроками, універсальних уроків просто немає.

Наше ставлення до власних текстів... Недавно про-
читав пост чудового театрального критика Марини 
Дмитрієвської з Петербурга, вона пише з дуже тра-
гічною інтонацією, що професія наша завершується. 
Ми бачимо це за багатьма ознаками. Вона ж, редак-

тор “Петербурзького театрального журналу”, вбачає 
симптом кризи професії ще й у тому, що впродовж 
останніх років – і ситуація тут, справді, дійшла якогось 
краю – отримує весь час недописані тексти або просто 
трапляються зриви замовлених матеріялів. Вона як 
редактор замовила статтю про такий-то театр, і раптом 
один за одним автори кажуть, – ми не встигли, забрак-
ло часу, у мене виникли непереборні обставини... Це 
як на картинах сучасного художника Василія Цаголова 
– білі плями на полотні. Він зараз пише дуже реаліс-
тично, але на його полотнах завжди щось свідомо не 
прописане, якась біла пляма, котру, можливо, колись 
можна буде заповнити, але зараз – це зона соціяльної 
травми або передчуття. Такий собі ефект часу. Так 
само і тут. Це загальна тенденція. І думаю, тут ми всі 
трошки винні. Що інтенсивнішим є життя, чим воно 
розбурханіше, чим більше вимагає від нас соціум, тим 
менше нам залишається часу на ретельне опрацювання 
текстів. От, наприклад, згадаємо чудове видання 20-х 
років минулого століття – часопис “Нова генерація”. 
В юності, коли я гортав його примірники, мене дуже 
дратувало те, скільки там помилок, хто б там не пи-
сав – чи Юрій Смолич під псевдо Жорж Гудрон, чи 
Василь Хмурий. Виникало відчуття якихось квапли-
вих, неохайних текстів. Та, зрештою, набувши певний 
соціальний досвід, зокрема, 90-х років, я зрозумів, як 
працювали колись ці люди: от він прибіг до редакції, 
швидко написав замітку, отримав за неї гонорар, тут 
же купив на нього буханець хліба і пляшку молока – і 
полетів далі. Ми живемо в некомфортну епоху, коли 
людині не вистачає фізичного часу, аби щось продума-
ти, старанно дописати, думку завершити. Зрозуміло, 
історія все приймає, і яка різниця – п’ять чи шість в 
твоєму тексті граматичних помилок. Людина постав-
лена в такі умови, що має робити все дуже швидко. 
Інколи це, звичайно, у талановитих авторів дуже добре 
виходить, але за великим рахунком оця недописаність, 
недоробленість – великий гріх. 

У багатьох речах я людина крайнього максималіст-
ського погляду на світ. Наприклад, у мене є принцип: 
якщо хтось може краще написати за мене, то навіщо 
мені писати? Або я певен: якщо два тексти подібні 
між собою, то вони взагалі не потрібні були цьому сві-
тові. Якщо ж дві вистави подібні? Це велика проблема 
(сміється). Тоді ти просто перестаєш про них писати. 
Я це пережив на власній шкірі в буквальному сенсі 
слова. Бо в молодості, скажімо, справді багато рецен-
зував вистав і писав про них. І коли з часом, дивлячись 
подібні одна на одну вистави, ти вже маєш їхню уявну 
класифікацію, то аналізувати їх стає нецікаво, тим 
більше, про них писати. Але є варіянт – писати певний 
надтекст, і я у своїй практиці мав такий досвід. Опи-
суєш щось як явище – і оцю схожість робиш текстом, 
хоча зрозуміло, що цього теж ненадовго вистачає. Тому 
багато критиків починають писати якісь речі, безпосе-
редньо з театром не пов’язані. Я згадував, наприклад, 
Віталія Жежеру – він почав писати про життя. Я почав 
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писати про кіно, про сучасне мистецтво, фотографію, 
книжки. Насправді, у нас дуже класна професія. Чому 
добрі редактори (маю на увазі – відділів культури різ-
них видань) – це театрознавці? Бо контекстуально, 
так чи інакше, ми більш розвинені, ніж музикознавці 
чи мистецтвознавці, наприклад. Акторів треба в кіно 
дивитися. Драматургія – це література. Оформлення 
вистави – для цього вивчаєш історію мистецтва. Тобто 
наша загальна обізнаність ширша, ніж в інших спеція-
лістів. І тому починаєш писати про щось іще. 

Мені важко говорити про школу. Маю досвід 
викладання у Київському університеті театру, кіно і те-
лебачення. Закінчував театральний інститут у Харкові, 
де застав таких непересічних особистостей як Роман 
Олексійович Черкашин, Борис Олексійович Глаголін, 
Дмитро Ілліч Власюк – вони працювали безпосеред-
ньо ще з Курбасом. І Валентину Чистякову я знав осо-
бисто, і Лесь Сердюк у нас викладав. Це надзвичайні 
люди, які були поруч. Взагалі, мені здається, Харків 
– це місто індивідуалістів. І відрізняється від Києва 
сильно. Я дуже довго звикав до Києва, він мені здавався 
дуже нещирим і навіть дещо жлобуватим у порівнянні 
з містом, де я народився і провів юність. Але, думаю, 
що в харківській школі – якщо про критику казати – є 
один дуже важливий момент. Не знаю, звідки він пі-
шов, можливо, від “Березоля”. Для тих, хто, умовно 
кажучи, належить до цієї школи, дуже важливо, як 
саме художній текст співвідноситься із дійсністю і як 
дійсність перевіряє цей художній твір. Все те, що ак-
тивно рефлексує на світ навколо, на характер сучасної 
людини, на обставини життя, дуже соціяльне в цьому 
плані – мені здається, в Харкові ця метода присутня. 
Це виникає наче поза тобою – весь час ти порівнюєш 
явища мистецькі з явищами життєвими, реальними. 
А в Києві навпаки – описують, як Гнат Юра щось там 
зіграв. Ну, зіграв, описали. І це непогано, в історич-
ному плані навіть може бути важливо. Але, читаючи 
ці тексти (звичайно, не лише про Юру, йдеться і про 
сучасні театральні явища), ти не розумієш, в якому 
контексті вони існують. Сама контекстуальність здаєть-
ся мені дуже важливою в нашій професії. Причому я 
зараз говорю про найпростіше – про історичний час, в 
якому ти живеш. Що нам дає знання історії? Ти бачиш 
повторюваність подій, явищ, проблем, типажів тощо, 
із певною, звісно, корекцією на обставини конкретної 
епохи. Крім того, існує колосальна кількість контекстів 
довкола нас. І це, до речі, нас часто випробовує. Якщо 
згадати, наприклад, кінець 80-х – поч. 90-х років ми-
нулого століття, коли з’явились Олег Ліпцин, Андрій 
Жолдак, Валерій Більченко – раптом виникла одна дуже 
важлива для мене річ. Коли вони випустили свої перші 
вистави, я зрозумів, що ці люди знають те, що знаю і я, 
що вони читали ті самі книжки, які я читав, дивились 
ті самі фільми, слухають ту саму музику. Водночас 
дуже поважні критики, яких я по-людськи люблю, ці 
вистави ганили, геть їх не розуміючи. Вони відчували, 
що це інша мова, але вважали: якщо інша – значить, 

“неправильна”. На цьому, власне, і перевіряється якість 
критика. Самостійність та унікальність його індивіду-
альности. Я завжди своїм студентам і колегам раджу: 
треба читати нові книжки, ходити на виставки, слуха-
ти сучасну музику. З цього складається поле, в якому 
існує театр.

Етика для мене – дуже важлива частина професії. 
Двадцять років тому я це зрозумів і всіляко прагнув, 
щоб мої статті повністю позбулися елементу оціноч-
ности. Я сказав собі, що не хочу бути арбітром, фігу-
рально мовлячи, в змаганнях з художньої гімнастики. 
Виставляти з бундючним виглядом бали. Ти в чомусь 
розбираєшся? Тебе чіпляє ця проблема чи ні? Ти при-
ймаєш картину світу, яку пропонує митець чи від-
штовхуєш її? Ось що важливо! Розумію, що є формат. 
Наприклад, випускаєш журнал якийсь, і там є вимога 
вести рейтинги. Добре. Робиш опитування колег або 
сам підбиваєш підсумки сезону – для читачів досить 
таких формальних порад-оцінок. Але, насправді, що 
кому до того, як я ставлюсь до тієї чи іншої вистави? 
Більш того, виявляється, що часом опиняєшся в мен-
шості. Наприклад, “Ліс” Дмитра Богомазова – до цієї 
вистави театральна критика загалом поставилася дуже 
стримано. А в мене вона викликає справжній захват. 
Бо це вистава не просто розумна та багатошарова, але 
перфекціоністська в усіх своїх компонентах. Я ніко-
ли не хвилюються, якщо мої думки не співпадають 
з більшістю інших. Власне, ми дивимося на виставу 
як на ліс: можеш його оглядати з гелікоптера або з 
боку узлісся, або мати досвід продирання крізь хащі. 
Кожен відповідає за свій кут зору. Раніше я вважав, 
що тільки мій погляд – це і є правда. Не виключаю, 
що так і є (сміється). Але, мабуть, так про себе думає 
кожний критик. Тому не тільки приймаю інші думки, 
але вважаю, якщо довкола певного явища багато різ-
них думок – це його лише збагачує. 

В Окуджави є така фраза: “...Как он дышит, так и 
пишет, не стараясь угодить”. Це – формула творчости, 
дуже близька мені. Дихання, яке дає інтонацію. Я вза-
галі в останні роки кажу, що це головне – інтонація в 
тексті, вона важливіша часто за зміст, бо дає розуміння 
сенсів, розуміння того, що відбувається з тобою, як 
воно кореспондується з іншими... Про це не думаєш, 
коли твориш, коли тебе несе, як то  кажуть. Але ос-
кільки в останні роки я взагалі майже не пишу, то ду-
маю про це, і особливо, коли таки треба буває щось 
написати, коли треба “підняти текст”. Інтонація – це 
твоє ставлення до того, про що пишеш. Нею можна 
передавати – треба про це говорити і на заняттях як про 
вищий пілотаж в професії – написати так, щоб було 
схоже на те, про що ти писав. Наприклад, якщо вистава 
агресивна – треба, щоб це було відчутно через текст. А 
якщо там акварель, лірика, бажано, щоб це теж було у 
твоєму тексті. Тобто насправді об’єктивізація складна, 
важка у такій роботі. Ти в якомусь сенсі залишаєшся 
свідком. І театру, і арту, і літератури. Все одно – це 
свідчення про час, в якому ми живемо. 

Ñергій вÀÑÈльєв
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In memorIam

Королева лялькарів
(Передслово до слова Ірини Уварової)

Їй судилося стати дружиною і Музою засудже-
ного за вірші Поета, їздити в далекі краї на поба-
чення, 

виховувати дітей репресованих дисидентів– 
шістдесятників,

 відродити в професійному театрі ляльок Ук-
раїни традицію українського народного лялькового 
Вертепу,

створити, як художнику, безліч вистав в теат-
рах драматичних і театрах ляльок, стати дослідни-
ком і теоретиком мистецтва граючої ляльки, 

видавати перший і, як виявилося, єдиний і понині 
на пострадянському просторі унікальний журнал 
“Кук-Арт”, присвячений філософії ляльки, 

бути генератором ідей, програмним керівником 
унікальної творчої лабораторії режисерів і худож-
ників театру ляльок, яка існує і понині…

і творити, творити, чуттєво охоплюючи вели-
чезний мистецький космос нашого і до-нашого бут-
тя, поєднуючи епохи, прокладаючи стежки у магічні 
світи, де існують в одному часі і просторі Сократ і 
Шекспір, Гофман, Діккенс, Чехов і Лорка, Мейєрхольд 
і Пульчінелла, Крег, Данило Лідер і Козак-Запорожець 
з лялькового “Вертепу”, високий стиль срібного віку 
і ярмарковий балаган!

Усе це – Ірина Павлівна Уварова-Даніель, 
Королева лялькарів, 
маркіза Янголів, котрі народжуються у неї кож-

ної вільної хвилини і летять до друзів та знайомих, 
даруючи Віру в божественне зерно нашого лялькового 
ремесла.

Сергій БРижАНь

ÐÎÇв²ßн² в²ÒÐÎÌ нÎÒÀÒÊÈ

ірина уВаРОВа*

Натоді я перебувала у двох містах одночасно, 
тому моє життя, остаточно заплутавшись, вважало: 
ми з ним прописані на залізниці Москва-Київ-Київ-
Москва. Чоловік+діти=Москва, Мама+вітчим=Київ. 
З того виникало багато ускладнень, зате яскравість 
буття подвоювалась. 

Чом би тоді образ улюбленого художника Лідера 
являвся з пам’яти з такою свіжою виразністю?

Похибки, звісно, ймовірні і навіть обов’язкові, 
та я виправляти нічого не буду. Нехай цим займеться 
редактор, хоча навряд чи цих моїх безладних записок 
торкнеться рука якогось редактора.

Щодо мене – то посудіте самі, пощо мені виправ-
ляти Даниїла на Данила?

У мене тут, якщо вам до вподоби, римувалось: 
Даниїл
Даніель.
Щось між ними вчувалося спільне. Їй-Богу, вчу-

валось.
Ірина Уварова-Даніель

вересень 2016 
Москва

². виставка юних талантів

“Це діялось в пору сновидінь” – кажуть аборигени 
далекої від нас Австралії.

Це сталося в пору, коли наш театр приручався до 
нового слова – сценографія.

Сценографія – це вам не декорація. Сценографія 
відрізняється від декорації, як поезія відрізняється 
від прози – причому, від прози життя. 
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* Спогади. Друкуються вперше. Надав для публіка-
ції С. Брижань за згодою авторки.

До 100-річчя 
від дня народження 
Данила Лідера
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Щодо поезії: звісно, кожен воліє мати справу 
з поезією геніяльною. Прецінь йтиметься про 
зближення “далекуватих понять”, як, траплялося, 
мовляв Пушкін. А простіше мовлячи, йтиметься 
якраз про образ – мистецький образ! 

Саме таку виставку образів, які містяться (чи 
гніздяться?) в макетних ящиках-клітках, і при цьому 
(прошу запам’ятати) виставку прекрасну – застали 
одного чудового ранку мої колеги, працівники 
журналу “ДИ СССР”*, журналу, на той час дуже 
навіть знаменитого. 

Діялось все в такий чудесний спосіб. Мене 
покликали до Києва – дивитися виставку дипломних 
робіт студентів-сценографів Даниїла Даниловича 
Лідера, і такими гарними, такими свіжими були 
ті світи, що проживали в коробках сцени, в тих 
щасливих макетах, що я зопалу запрошую усі ці 
ящики-куби, що були начинені прекрасною, першої 
свіжости новизною, в гостину. До себе в гостину – в 
приміщення редакції “ДИ СССР”, а простіше – під 
гостинний дах журналу “Декоративне Мистецтво 
Союзу Радянських Соціалістичних Республік”. До 
Москви запрошую. 

Ось мої колеги приходять одного ранку до себе у 
свою рідну редакцію, у своє родиме приміщення – а 
воно зайняте; а там розташувались ті чудові макети, 
та так затишно – як у мами. Стоять на гордовитих 
штативах, і штативи розчепірили міцні залізні лапки 
навсебіч. Для стійкости. Якраз поміж наших казенних 
незносних робочих столів. Жовті якісь, незграбні і 
цілковито бездарні гіпопотами – столи ті виглядали 
на тлі макетів, осяяних юністю й свіжістю щасливих 
відкриттів – безнадійно гнітюче! 

Усе виглядало істинно так, але: до столів цих 
робітникам належало наближатись, не перечепившись 
за ніжки штативів. А були ще макети, на штативах 
немов не приживлені, так вони взагалі збирались 
прилаштуватись на тих самих столах, тільки ледь 
потіснивши казенну канцелярію. 

– Ірино, а що, власне кажучи, відбувається в 
редакції? 

– Та нічого такого, така собі виставка театральних 
макетів, адже у нас в редакції завжди виставки картин, 
проєктів, ескізів. 

– І що ж бо то, дійсно різниці між картиною на 
стіні і ніжками штативів на підлозі – не бачите? 

Та бачу, як не бачити. Добре було б у всіх на 
очах пройтися редакцією з легкістю балерини, та де 
там. І колеги шиплять на мене, як розлючені кішки, 
і кішки, на жаль, шиплять принагідно, та й справді, 

Данило Лідер біля макету до вистави “Макбет” 
В. Шекспіра. Світлина В. Марущенка

* “Декоративное искусство Союза Советских Социалистических Республик”. – Прим ред.
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що я собі уявляла, запросивши все це до Москви, 
пообіцявши виставку в стінах столичного журналу, та 
і всіх їх покликавши, абсолютно всіх – на чолі, ясна 
річ, із учителем Лідером Д. Д. 

Але мої колеги, між іншим, пречудові пані, 
посміхаються юним київським талантам безмірно 
променисто. Київські ж юні таланти довірливо і 
соромливо підгортають свої макетні дипломи, щось 
у тих своїх ящиках підправляючи. Вони збентежені 
й щасливі, а якщо й налякані, то ледь-ледь – а ви як 
гадали! Тріумф – це страшно, якщо уперше. 

В редакції з’являються гості, гості в нас – справа 
звична, ходять до нас зазвичай художники, то 
керамісти, то гобеленники, а цього разу переважно 
люди театру, сценографи, збираються, тоді ще без 
сповіщення в інтернеті, тому йдуть, чутками Москва 
повниться, і це ж чудово, врешті-решт, такий успіх у 
юних українських талантів. 

Тріумф, справжній тріумф. 
І мої колеги, чарівні пані, між іншим, говорять 

гостям – між іншим, прекрасним молодикам:
– Та ми вже до ваших макетів звикли. Без них 

буде пустка. 
І – щасливої дороги… 
І навіть – приїздіте знову! 

Так, але де ж вони жили в чужому місті, ці юні 
таланти. Не пригадую, можливо, в когось були в 
Москві знайомі, ну а в мене таки ж були і приятелі, 
й подруги, – друзі й знайомі Кролика, як мовив Вінні-
Пух. 

А що ж Лідери? Даниїл Данилович Лідер та 
Кіра Миколаївна Пітоєва? Де вони тоді перебували 
у Москві, під час того хрестового походу дітей? 

Їй же Богу, не пам’ятаю, та і в пам’яті вже багато 
плутається. Здається, наче ця бліц-вставка забігла 
наперед – випередила нашу дружбу, а ми навіть дуже 
дружили уже четверо – 

Лідер Даниїл Данилович і Кіра (Миколаївна) 
а також 
Даніель Юлій Маркович і я (Уварова І. П.). 

І дружба наша була прекрасною, абсолютно 
прекрасною. 

²². Êороль 

Король – від голови до ніг король! 
Цей епіграф з Шекспіра вважатимемо й заголов-

ком також. 
Усе, що постане далі, перебуває під покровом 

спільного спогаду “Мій Лідер”. Борони вас Боже уз-

Макет до вистави “Сторінка щоденника” О. Корнійчука. Режисер – В. Лизогуб. 
Київський академічний драматичний театр ім. І. Франка, 1965 р.

in memoriam
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Макет до вистави “Доки б’ється серце” Д. Храбровицького. Режисер – І. Горбачов. 
Ленінградський театр драми ім. О. С. Пушкіна, 1977 р.

²рина увÀÐÎвÀ

ріти в тому неприпустиму вольність – такого і 
бути не може. 

Мій Лідер – це в тому ж ключі, що і “Мій 
король” – незбагненна височінь, а що “мій”, то 
означає це – дуже рідна людина. 

Заждіть! Я ж про епіграф, і епіграф має слу-
гувати ключем до тексту, – ось тільки тут він буде 
ключиком від музичної скриньки. На скриньці ж 
саме сидить король. 

Саме так, король Лідер, і які схожі! Особливо 
в профіль. 

Це ми удвох із Вірою Брахановою творимо 
ляльку Короля в майстерні театру ляльок, що на 
Лівому березі – для дитячої вистави “Російська 
сіль”. 

“Ми” – це я, з Москви, малюю, й малюю ес-
кіз (король Лідер на троні),  – і Віра Браханова, 
учениця Даниїла Даниловича, ясна річ, вона його 
обожнювала, працює над сотворенням ляльки. 

Однак, навіщо тепер приховувати, то був 
шарж. З любов’ю, але ясна річ – шарж. 

Сидів наш Король на троні – кубику – музич-
ній скринці, і був старий; А Лідеру Д. Д. в той 
час до старости ще далеко, а так – що ж, король 
як король – 46 см, не враховуючи скриньки. 

Макет до вистави “Людина з Ламанчі” Д. Вассермана 
та Д. Деріона. Режисер – В. Лизогуб. Київський академічний 
драматичний театр ім. І. Франка, 1971 р.
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Але ж музичною та скринька була насправді! 
Ми й майстра віднайшли – він у Музеї Театру, в 

тому, що в Лаврі, вмів ремонтувати музичну панора-
му, реквізовану, я гадаю, з якогось сплюндрованого 
маєтку – “оркестр мавп”. 

У нашого короля гостроносі були капчурі та ніс, 
звичайно, мав бути гострий. Образ впізнаваний. Мож-
ливо, тільки для нас двох і впізнаваний, але ж бо як 
приємно. 

Ми його так полюбили, що над троном почепили 
маленький, але прекрасний гобелен. Та ще б пак не 
прекрасний! Ми ж скопіювали частину великої завіси 
Головина до “Маскараду” Мейєрхольда… 

…Наша вистава називалась “Російська сіль” чо-
мусь. 

Нашу виставу належалось назвати “Балаган”. 
Бо саме балаган це й був, там, окрім короля, чого 

лиш не було! І русалка була заморська, діва Сире-

Ескіз декорації (унизу) та сцена з вистави “Візит старої дами” Ф. Дюрренматта. Режисер – С. Данченко. 
Київський академічний драматичний театр ім. І. Франка, 1983 р.
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на, співаюча, і Кіт-пройдисвіт, звичайно, хоча й не 
вельми лихий. І велетень (5 м), і карлик, геть зовсім 
уже маленький, і град Москва, і град Париж, і Київ-
град… 

А також пречудова пара ведучих у живому плані, 
в “ЖП”, як кажуть лялькарі, каскадна пара. 

Отже: п’єса Ю. Сидорова (чомусь) називається 
“Російська сіль”.

 Режисер С. Єфремов, головреж Київського місь-
кого театру ляльок, що на Лівому березі. 

Художник (головний) того ж театру Віра Брахано-
ва і я, художник своєї в місті Києві першої вистави.

 Щойно закінчились вісімдесяті роки. 

²²². Подвійний портрет 

Його обличчя точене, сухе. Два профілі сходять-
ся під гострим кутом, так запам’яталось, але фас не 
пригадую.

 Вона ж саме фас. Личко кругле, довірливе, ли-
бонь що й дитяче, таке дається в дар назавжди.

 Розповідала, як вони гуляли містом – старий 
Київ навертає до цього. Вона привела його додому, 
до Мами й тата, пили чай з варенням. У чоловіків 
склалася якась бесіда, тож коли вона узялася тихень-
ко тягнути його на прогулянку, тато вичитав їй: не 
даєш посидіти-поговорити літній людині, куди це 
годиться. 

Літня людина?! Старший; звісно, старший, але 
як злітав на колосники цей сценограф, коли йшла 
вистава про Тараса Шевченка і в фіналі – так, влас-
не, вже й по фіналі  – потрібно було, щоб на людей 
сипався Манною Небесною “Заповіт” – тисяча дру-
кованих аркушів. Із мішка. Ну а хто з робочих сцени 
згоден стирчати під дахом, адже вистава ж, можна 
вважати, закінчилась, усі додому зібрались. Ось він, 
Лідер Д. Д., і піднімався в театральне підхмар’я, щоб 
поставити цю останню крапку. Без останньої крапки 
– годі. Це він знав, як Отче Наш. 

А вона з’явилась і залишилась поруч назавжди – 
тонка, чарівна; а сказав би їй хто про подвиг служіння 
художнику – от здивувалась би! 

Та де там, подвиг служіння – це він, це про 
нього. 

Одне слово – художник.
 І не просто художник-сценограф, але й творець 

нових світів. Вгадувач світобудов; і так раз по раз.
 І оскільки він був мудрим патріярхом, а це якщо 

дароване художнику, то назавжди, то й припала – не 
інакше – довічна юність. Та при такому розкладі 
інакше і бути не могло, так і буде, хоча б ти чим 
займався. Можеш хоч студентів на добрий розум 
наставляти (навчати сценографії тобто), хоч дім 
Булгакова на схилах понад свій полюбити, і це 
нескладно, особливо якщо згадати, як вони – обоє – 

про той Булгаківський Дім клопотали, облаштовуючи 
від самого початку. Подвійний дім – ідея Лідера Д. Д. 
Або ж: дім двошаровий, двочасовий та дволикий – 
одне слово, Янус-дім! 

Одне обличчя зорить крізь туманне скло 
роману “Біла гвардія”, другий лик розглядає не без 
подивування наш час (що пролітає обіч). Подвійний 
час уздовж Андріївського Узвозу уламками скла 
калейдоскопа. Будь-яка епоха кольорове скло розіб’є-
роздрібнить, але ж художник і зі скляного дрібку 
картину збере.

 Так і запам’ятаємо – зібрати картину світу, нехай 
картини вже немає. Але, можливо, її і не було б, тої 
картини, від самого початку, коли б не художник? 

Вітру не було б і в згадках, 
Не дзвеніла би ріка. 
Якби Пушкін по рівнині 
На коні не проскакав. 

    Л. Аронзон 

IV. Ç чого починається театр? 

Вони прийшли вдвох – Даниїл Данилович і не-
знайомий молодий чоловік. Лідер і назвати його не 
встиг, а я вже впізнала: 

– Театр починається не з вішака. Театр починаєть-
ся з шибениці. 

Лідер пояснив:
 – Молодий режисер. Хоче поставити Шекспіра 

в моїх декораціях, дуже талановитий. 
Прибулець виглядав так само дивно, як і його 

мова. Частина голови виголена, і мабуть, тому одне 
око здавалось по-пташиному круглим: вдивлялось 
уважно в невидиму нам точку. Щось він там розгля-
дав, коментуючи уривчасто. 

– …Шекспіра ставити в театрі Лесі Українки. На 
площі перед театром спорудити бойню, такий ешафот 
для худоби, тут же й забивають овець-телят. Ну, кров, 
бруд, звичайно, вереск і все інше. Як при Шекспірі. 
Неодмінно шибениця. 

А на такого, що руйнує основи, він аж ніяк не 
скидався. Свої надміру своєрідні видіння викладав 
докладно, щоб зрозуміли краще. Передові ідеї пові-
домляв у старомодній манері достатньо вихованого 
молодика. 

Але, пригнічена лавиною новацій, я вловила лише 
уривчасті відомості про майбутню небувалу поставу. 
Запам’яталось:

 – …А в театральному буфеті в чашечках з-під 
морозива будуть за чималі гроші продавати лайно.

 –…А через усю сцену гнатимуть стадо сліпих 
поросят. 

Окресливши загальниково таке видиво, а, мож-
ливо, вже навіть і поставлене, він пояснив мету своєї 
з’яви. 
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Ескіз (угорі) та сценографія до вистави “Дядя Ваня” А. Чехова. Режисер – С. Данченко. 
Київський академічний драматичний театр ім. І. Франка, 1980 р.
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– Нам ляльки можуть знадобитись. Ось така 
справа.

 – І які ж ляльки?
 – А це вам вирішувати. Щоб на сцені були при-

явні, але щоб не заважали. Між іншим. На задньому 
плані.

 – Але ляльок заднього плану не існує. Задайте їх 
у виставі, вони ковдру на себе перетягнуть.

 Стоп. Незрозуміло. Я, власне, чого виступаю, 
якщо можна буде опинитись поруч із Д.Д., та ще й 
у роботі.

 Але, звичайно, краще без сліпих поросят! 
А Лідер так хотів побачити Шекспіра на сцені 

свого, нехай навіть у фрагментах, що своєрідність 
режисерського задуму не торкнулась його уваги. Точ-
ніше, не відвернула його уваги від Шекспіра. 

Здається, я забула запитати у Д.Д., як прізвище 
молодого режисера.

А був це, до речі, Жолдак. Андрій Жолдак. 
Виявилося, що він і справді дуже талановитий 

– хто ж сьогодні цього не знає. Але чи здійснив він 
ідею перенесення театральної площі часів Шекспіра 
до Києва, мені чути не доводилось, а сама я в Києві 
більше не буваю.

 Ну а цілком слушну цікавість – чому, власне, 
привів Даниїл Данилович молодого режисера саме 
до мене з приводу ляльок, напевно, треба вдоволь-
нити. 

Ми з Лідерами були знайомі вже достатньо близь-
ко, отож мою пристрасть до світу ляльок легко було 
вловити. У мене і вистави були в Київському міському 
ляльковому театрі на Лівому березі, а вистави того 
театру на фестивалі “Пектораль” Лідери бачили. 

Та потім і виставка була в Лаврі 1996 року, нази-
валась “Це мої ляльки”, Д.Д. там навіть виступав на 
відкритті. В перспективі часу на мене очікувала ще 
одна можливість наблизитись до теми “Лідер – Шек-
спір – лялька”. 

І таки збулося! 
Але перед тим, як дійде до відвертого зізнання, 

спробую відсунути його ще на крихту.
 Пригадую – Кіра знайшла у себе в музеї старо-

винне дитяче фото Міші Булгакова, там він тримає в 
руці ляльку Ірода від вертепу. Ні більше, ні менше! 
Про ту знахідку вона написала – і чудово – до мого 
журналу “Кукарт”…Згадую про ляльку Ірода, напев-
но, задля того, щоб зайвий раз нагадати – ляльок не 
так уже й просто спекатись.

 Хоча й знахідка фото, і “Кукарт” – усе це трапи-
лось пізніше, вже в Іншому Житті. 

V. Ìолочник – роль відповідальна

Пану Тевлу, молочного єврей. 
Шолом Алейхем. 

Тев’є-молочник, що животів на нашій землі, у 
мислі Лідера був молочником не випадково. Обран-
цем він був, якщо при молоці, адже молоко священне, 
ну тож хіба випадково там, над нами ночами видно 
Чумацький шлях?*

Так і запишемо: на землі молоко, в небі Чумаць-
кий шлях. Шлях небесний означити лампами – на 
землі ж молоко означити молочним посудом. Глиня-
ним, звичайно. 

В розташуванні лампочок око, досвідчене в ас-
трономії, напевно, виявило б і сузір’я Ведмедиці, і 
Ківш. А де ківш – там і молоко, Чумацький-бо Шлях. 
І мерехтіли в чорному оксамиті зорі, та так велично, 
буцімто мова йтиме про великого Галілея, а не про 
ізгоя-бідолаху, молочника якогось там. 

До рими небесному зоряному Ковшу – на землі, 
на планшеті сцени, стояв глечик. Ладний, крутобо-
кий і глиняний, сільський глечик був повен по вінця 
густого молока; та ось – впав. Впав, а молоко калюж-
кою, чітко окресленою, розлилося на Землі – до рими 
контуру сузір’я Чумацького Шляху в Небі. І якщо 
калюжка розлитого молока римувалась із зоряним 
Чумацьким шляхом – тоді і глечик, і калюжку на землі 
належалось берегти. Вона щось на кшталт кишенько-
вого люстерка, що впіймало небесний промінь.

Перший варіянт ескізів до вистави “Тев’є-Тевель” Г. Горіна 
за Шолом-Алейхемом. Київський академічний драматичний 
театр ім. І. Франка, 1989 р.

*Неперекладна гра слів: рос. Млечный путь. – укр. Чумацький шлях.  – Прим. ред.
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 Але на майданчику сцени ходили актори, топта-
ли планшет, і коли їм треба було сісти при столі, то 
й ставили на планшет і стіл, і лаву. І було – він сам, 
художник вже поважного віку, власноруч затягував 
предмети в куліси! Щоб не спотворити метафору. 
Щоб риму не стоптати. Ось же вона, рима! Видима, 
як Божий день: 

Чумацький шлях – молоко.
 Мені побачити “Тев’є-молочника” в Театрі імени 

Івана Франка не пощастило. Не знаю, як режисер 
Сергій Данченко вимолив право речам залишатись 
таки на сцені. Про цей зірковомолочний проєкт Лідер 
розповідав сам, так та вражаюча розповідь художника 
і запам’яталась. 

…Я прагнула у нього вчитися, але життя моє ви-
писувало петлі залізниці навколо нашого з Лідером 
знайомства. А втім, навчав, таки навчав! Навчив, мож-
на сказати, азів молочної науки. Як вибирати сир на 
Привозі, а якщо бути точним – як вибирати молочар-
ку, яка молоком своєї корови торгує. 

І ще точніше – вміти угледіти власне господиню 
молока. Щоб найсвіжіша, найздоровша і найохайні-
ша – та чи стерильна марля, що турботливо обгорнула 
той сирний замет? Ну і щоб із себе була гарна. 

Шкода, мені не світить нині навідуватись на ри-
нок, але й без практики – в чистій теорії ази лишень 
цього учення я все ж таки засвоїла. Власне ці ази ста-
вили молочарку в німецькому селі на Україні настіль-
ки ж високо, як в Індії ставили священну корову.

 – Я ж сільський хлопець, – пояснював він. – Я ж 
бо й потяг побачив власне в шістнадцять років!

Так мовив наш Заратустра. 
Ну що, чи треба ще раз повертатися до тієї пла-

нетарно-сільської теми?
 Не вважаю за потрібне. 
Хоча… 

VI. ну що там, у Êосмосі? 

Якось-то він проникливо і довірливо запитав: а 
Ви як ставитесь до не-землян?

 Відверто кажучи, не вельми.
 На той час чутки про космічних прибульців уже 

досить обридли, обросли несусвітними подробицями 
про численні контакти. В безлічі подробиць у мене 
склалася симпатична картинка: непрохані гості, 
поклавши на предметне скло мікроскопа круглу 
краплю, яка називається Земля, розглядають інфузорій 
– а ті снують, метушаться, пожирають одна одну. 

– Ох, ні, Даниїле Даниловичу, про кого завгодно, 
тільки не про них: набридло. Стільки про них розмов! 
Он друг мій Фрідман кватирку у вікні не зачиняє на 
випадок їхнього візиту. До нас в редакцію навіть 
Ажажа приходив, ми тоді номер готували на тему 
“Космос в російській культурі” (у нас же як щось 

– то відразу: туди б, нагору б, від Землі б якнайдалі). 
То він так і сипав фактами спілкувань, усе науково 

оформлено, з датою, із хронометражем бесіди. 
І контактів цих скрізь сила-силенна. 

Питаю – а чи були зафіксовані випадки, ну хоча 
б один, коли б вони виявили цікавість до мистецтва? 
Яким в нас займаються деякі земляни, як говорив 
Малевич. Ні, відповідає Ажажа, не було такого 
випадку. – Ну і про що мені з ними розмовляти?

 – А я обов’язково поговорив би. Якби трапилась 
нагода.

 – Тобто, якщо мені трапиться, а чого на світі не 
буває, я їх просто до вас скерую. І номер телефона 
напишу їм на клаптику паперу. І адресу – знайдуть!

 – А я б розповів їм мою теорію конфлікту. 
Ну й здогадайся – жартує? Та Бог його знає, ні, 

здається.
 І я поставилась до тієї розмови з розчуленням, 

однак весело.
 А згадалася та розмова міжпланетна, коли через  

роки опісля він повідав мені космічну свою думку, 
спрямовану на Тев’є-молочника. Тев’є дотримувався 
своєї стежини єврейської радости й скорботи; але 
Чумацьким Шляхом. 

Ні, я не маю наміру садовити до одного небес-
ного візка і того безжурного горопаху-молочника, 
і набридлих мені не-землян. Просто я гадаю, що в 
Даниїла Даниловича, людини театру, сценографа, 
була планетарна свідомість. 

І якщо сягнути глибини, театр від самих початків 
розумів себе як проєкцію небесної сцени. А містерії 
середньовіччя? Там же було закладено відвертий план 
світобудови. 

Гадаю, саме Лідер дещо там виправив. Би. 

дядькоміша 

(Примітка дрібним шрифтом) 

Щоразу, коли я приїздила до мами в Київ, Лідери 
до нас приходили, а розповіді про старе місто мого 
вітчима, корінного киянина, були їм цікаві – і колишні 
часи, і театр Соловцових, і багато він іншого застав 
гімназистом. 

Звали його Михайло Езрович Шерман, але всі мої 
гості, обминаючи рідкісне по батькові, церемоніял 
спрощували до Дядькоміші, а це додатково зближу-
вало. Був він льотчиком у двох війнах, горів у літаку і 
вижив, від романтичної прихильности до піднебесся 
не вилікувався, і коли пішов на пенсію, захопився 
коренепластикою – а це притулок саме для мрійників-
дилетантів. Чи погано знаходити у плетеві коренів 
таємничі знаки, а то й просто пики? Даниїл Данило-
вич до його творчости був прихильний, від чого наш 
Михайло здіймався, і вони всі розмовляли. 
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Ескізи до вистави “Лісова пісня” Лесі Українки. 
Київський театр “Бенефіс”, 1995 р.
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in memoriam 

Уламок якоїсь розмови мимохіть залетів до мене, 
та й прижився, як виявилось, у пам’яті. Щось там 
було фольклорне, валки чумацькі, що споконвіку 
тягнулися на південь по сіль. Перечекавши спеку, 
рушали чумаки вночі – Чумацьким шляхом, а зірки 
виблискували, як ото сіль… 

Мами вже не було, коли помер Михайло, а Юра 
Фрідман примчав до мене, осиротілої, до Києва.

 І згадали ми, як він докоряв нам – що ж ви, дурні 
такі, не поставите на театрі про шлях чумацький, 
адже краса така. Вози скриплять, бики ремигають, 
чума підстерігає, і ніч непроглядна, тільки Чумацький 
шлях. Та й де ставити, як не в дитячому театрі, ну і 
в ляльках, звичайно ж, а ще лялькарі… 

І дійсно, дурні. Не було іншої ради, як пам’ятник 
нашому мрійникові спорудити, та не біда, що вірту-
альний. 

Фрідман п’єсу написав, Сергій Єфремов поставив, 
а я в художники попросилась. То був наш Чумацький 
шлях, а йшов у місті Хмельницькому – і довго йшов! 
Дуже довго, в таємну пам’ять про Дядькамішу. 

Тільки мені завдяки підтримці Михайла Ніколає-
ва, художника головного (і геніяльного), від присут-
ности Лідера в небесній темі годі було стриматись. 
І Чумацький шлях, чумакам необхідний, ми показа-
ли за допомогою велосипедного колеса на штативі, 
а в колесі мешкали небесні тварини завбільшки з 
дитячу іграшку, живий куток Зодіяку. І Ведмедицю з 
Ведмежам туди прилаштували – хай собі сяють. Так 
таємно і тільки для себе вшанували ми і Лідера. Не 
біда, коли ніхто не здогадався, та й зрозуміти не міг 
таємного сенсу. 

Адже я знаю – пам’ять вміє жити сама по собі, 
часом людей минаючи. 

VII. Îстанній кубик

Якось-то Крішна, ще пустотливе немовля, набрав 
до рота пучку землі. А коли прийомна мати веліла 
рота розтулити негайно! – він і відкрив – а там вия-
вився Всесвіт. 

Індійська притча.
 У Москві 1978 року Малий театр поставив “Коро-

ля Ліра”. Режисер Л. Хейфиц, сценограф Д. Лідер. 
А він, сценограф все ж таки, а не астроном(!), 

замість ескізу декорації запропонував свою схему 
Всесвіту. Схема ж була простою. Такою простою, що 
описати її словами не вдається, та ні у кого, здається, 
і не вийшло. Можливо, якби подав він свій проєкт 
астрономам… Але він запропонував театрові – на-
шому театрові, а хто навчав нас мислити категоріями 
світобудови. 

Як на мене, він був розчарований. Хоча театр 
намагався, як міг, але ж спробуй втілити це креслен-

ня, простенький такий ескіз світобудови – куб ніби 
прозорий, контуром окреслений і на всю сцену. В 
ньому ж інший, менший і прозорий також, і так далі, 
одне – в одному… Стрімко скорочувався, біжучи в 
глибину сцени, простір, доки не згортався зрештою 
в останній кубик – він-бо, слава Крішні, уже змен-
шуватись не вмів… 

І певно на Сході найтупіший дервіш зрозумів би 
цю схему, цю забавку новонародженого божества. Та 
що ви вдієте! Інша культура! Театр наш таких речей 
з філософським забарвленням навчений не був. Але 
ж ось, довелося зустрітися. 

Отже, останній кубик, що не вмів дрібнитися, 
випав із системи східної і все ж умоглядної. Але пот-
рапив у систему предметного світу нам доступну. 
Простіше кажучи, став ящиком. І почав вирощувати в 
собі ящички, полички, дверцята. На кшталт саквояжу 
середньовічного лікаря, там в коробках зберігався 
порошок від чуми, еліксир від навроків і краплі від 
прокази. 

У Лідера все було простіше – в окремих ящич-
ках з’явилась скоринка хліба, полотняна ганчірочка. 
Хочете – вірте! На тому справа не зупинилась – не 
такою-то виявилась ця вельмишановна шафка про-
стою. Мав рацію королівський Блазень, прихопивши 
її з собою – в ніч, в бурю, в степ… Коротше, тепер 
їх було троє. 

Вистава лишалася далеко позаду, але сцена бурі 
не відпускала. І він, сценограф, що вже творив ескізи 
до інших, до наступних постав – усе ще малював і 
малював ту сцену! Король, Блазень королівський і той 
горопашний скарб, той ящик, де завелася і лялька… 

Не слід вважати провидцем кожного, хто здога-
дався – перед нами постати може театр ляльок. 

…А він і визирнув якось із моря припізнених 
ескізів – в однім із них Лір-король, пригнічений виг-
нанням, провадив бесіду якраз із… лялькою! Вона 
всілась у нього на старечі пальці, він роздивлявсь її, 
як комаху мерзенну і небезпечну. То може він, цей 
тиран і навіжений, в нужді і старіючи, оволодівав 
несамохіть ремеслом мандрівного лялькаря? 

Ні-ні! До цього справа не дійшла. І все ж – в нур-
туючій бурі тих ліній, в тих ескізах міг! Міг самоза-
родитися невидимий ембріон театру ляльок. 

І все ж таки раптом цей театр-привид охопила 
мрія про втілення, це мрія – бредня цілковита: і саме 
з цієї причини наділена шансом – одним із тисячі – 
здійснитись. Мовою людей розумних воно звучало 
б у такий спосіб: 

Нехай Слава Коштелянчук, учень Лідера, зробить 
отой мандрівний ящик, він же ймовірний театр. 

Нехай двоє акторів-лялькарів (я добре їх знаю) 
цю сцену бурі зіграють. 
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Нехай Єфремов С.І., режисер театру ляльок, 
цю сцену поставить – ні, не те, що замахнеться на 
Вільяма нашого Шекспіра, але ж одну сцену таки 
можна?

 І таки була, була! Щаслива мить, коли актори – 
Шарль та Елеонора, крадькома приміряли ролі. А 
Єфремов навіть замовив Галі Павленко п’єсу. Я ж 
вважала, що п’єса вже є, виявилось: так, є, але не в 
ляльковому форматі. А маючи справу з неадаптова-
ним текстом, наш режисер почувся не в своїй тарілці, 
а в тарілці дуже глибокій. 

Та що й казати – виходить, потрібна лялькова 
п’єса “Буря”, це ж вам не “Кицик-Мицик”.

 Але доки я через гостру необхідність зникла на 
добу, актори наші також прийшли до висновку – ні, це 
насправді не “Кицик-Мицик”. Але – від слова “Шек-
спір” в них починали тремтіти колінця.

 – Та невже, і з чого б це? Такі актори! Та я їх 
напам’ять знаю кожного – один довжен-худен-іроніч-
ний, та ще й самозакоханий; друга – Еля – навпа-
ки, зовсім навпаки, такий великий м’який кубик, це 
наша чудова Еля. Та мені байдуже – хто король, хто 
Блазень, я ж ціну вам знаю. Вам просто не може не 
вдатися, варто вам взяти цей ящик, цей… 

…До речі, де він, ящик Ліра-Лідера?
– А його нема. Та чи міг Слава його не зробити?!
– Виявилось, міг. Виявилось: не було для побудо-

ви ящика-ковчега-театру а) цвяхів в) клею с) дощечок 
і всього іншого. Виявилось – щосили навкруги шалів 
дев’ятий вал Перебудови. 

Так що доречніше було б ставити не з “Короля 
Ліра” –  з шекспірівської “Бурі” з одноманітною ре-
маркою “зникає”. 

Все і зникало. О, коли б мене саме тоді не носила 
гостра необхідність, воно б, можливо, і сталось би, 
а де грати – воно й байдуже, адже і Лір з Блазнем 
залишились без місця! 

Та я б зараз… Господи, про що я. Немає ні Елі. Ні 
Шарля. Ні Слави. І Лідера немає. І Сергія Єфремова теж. 

Та й мене, якщо поміркувати… 
Якщо поміркувати! 

напуття всім, 
у кого є – був – буде 
театр ляльок. 

“Тут навряд чи можна поставити монолог про 
шлюб, але дуже легко зобразити “Страшний суд”! 

Гільберт Честертон –
– Саме про театр ляльок часів Шекспіра. 
Ви пробачили мені, Даниїле Даниловичу?
 Хто інший, а Ви б з Честертоном, та й з Шекспіром 

поговорили. Як це там у них про Страшний суд?
 кінець зв’язку

Переклад з російської Дениса Гугніна

Малюнок із серії “Король Лір”, 1980-ті рр. 
Папір, кулькова ручка.

²рина увÀÐÎвÀ

Редакція журналу “Просценіум” висловлює подяку директору 
ВД “Антиквар” та головному редактору часопису “Анти-
квар” Ганні Шерман за надані до статті світлини.
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Швидкоплинний час добіг позначки 100 на ци-
ферблаті земного буття Людини, лишень тепер воно 
вже перейшло з виміру фізичного у ментально-мета-
форичний вимір – пам’ять. Ім’я ювіляра – Данило Лі-
дер, художник-сценограф, педагог, Народний худож-
ник України, лавреат Державної премії СРСР, лавреат 
Національної премії ім. Т. Шевченка, дійсний член 
Академії мистецтв України, професор Національної 
академії образотворчого мистецтва та архітектури.

 Коли йдеться про художника, носіями пам’яти 
є насамперед його мистецькі витвори, які зберігає 
музей. До Музею театрального, музичного та кіно-
мистецтва України, з яким у Д. Лідера за життя скла-
лися дружні стосунки, митець передав свої роботи 
особисто. За усталеною традицією Музей вшанував 
ювілей Майстра виставкою, що наразі репрезентує 
одну виставу з його доробку – “Ярослав Мудрий” за 
п’єсою І. Кочерги (режисер Б. Мешкіс, Київ, Театр ім. 
І.Франка, 1970). Назва виставки – “Лідер – Мудрий” 
– не тільки позначає театральну постановочну робо-
ту художника, а й символічно відображає незриму 
нитку, що поєднує діяметрально різних в історично-

чуÌÀÖьÊÈй шлßх 
 дÀнÈлÀ л²деÐÀ

ада СаПьОЛкіна 

in memoriam

Експозиція виставки “Лідер – Мудрий”, присвяченої 100-літ-
тю від дня народження Данила Лідера. Костюми та ескізи до 
вистави “Ярослав Мудрий” І. Кочерги. Режисер – Б. Мешкіс. 
Київський академічний драматичний театр ім. І. Франка, 
1970 р. 
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му часі і сферах діяльности видатних особистостей, 
– мудрість і творення. Власне, ідея зв’язку часів, ба-
гатовимірність, що характеризує сценографію Ліде-
ра, була закладена і в художнє вирішення виставки 
її авторами. 

До культурної події відзначення ювілею мет-
ра сценографії ХХ ст. в МТМК України долучився 
журнал “Антиквар”. Директор та головний редактор 
часопису Ганна Шерман презентувала гостям свіжий 
випуск спеціяльного, ювілейного, номера журналу, 
повністю присвяченого Данилові Лідеру – “Лідер 
Століття. Lider of the Century”. У виданні взяли участь 
своїми статтями провідні театрознавці, режисери, 
художники театру, в т.ч. учні ювіляра, серед них Ан-
дрій Романченко, причетний і до створення музейної 
виставки. 

Прозвучали й живі спомини про велику людину і 
художника-філософа від тих, хто співпрацював з ним 
у театрі, навчався під його наставництвом. Теплі й 
шанобливі слова сказали М. Захаревич, генеральний 
директор Національного академічного драматично-
го театру ім. І. Франка, в якому Д. Лідер працював 
майже чверть століття (1965–1989), учні – А. Алек-
сандрович-Дочевський, який перейняв від Майстра 
посаду головного художника театру ім. І. Франка, 
та І. Білецький. Всі, хто висловив свої думки і вра-
ження від спілкування з цією людиною, відзначали 
його унікальні людські й мистецькі якості, рідкісну 
глибину світобачення, особливий значущий слід у 
житті й пам’яті кожного.

У своїй статті в журналі “Антиквар” А. Романчен-
ко написав: “Лідер дав мені ту нитку провідну, що, 
сподіваюсь, не урветься ніколи.. Ця нитка завжди зі 
мною... Я живу з Лідером!”

Мимоволі пригадався символічний, багатознач-
ний образ Галактики – Чумацький шлях (Млечный 
путь), використаний художником у сценографії його 
останньої легендарної вистави в Театрі ім. І. Франка 
“Тев’є-Тевель”. Подібно до Сонячної системи, Дани-
ло Лідер світиться в “зірковій Галактиці” театраль-
ного мистецтва.

Але зоряний Чумацький Шлях має ще й давнішу 
українську назву – Божа дорога. Все, що відбулося 
на вшанування 100-літнього ювілею митця, засвід-
чує, що геніяльний український художник театру на 
прізвище Лідер прожив і проклав для нащадків свою 
яскраву Божу дорогу...

Àда ÑÀПьÎлÊ²нÀ

Про Данила Лідера розповідає Кіра Пітоєва, 
директор Літературно-меморіяльного 

музею М. Булгакова.

Ганна Шерман, директор Видавничого дому “Антиквар” 
презентує спеціяльний випуск журналу “Антиквар”, 
присвячений Данилові Лідеру –“Лідер Століття”.

Андрій Александрович-Дочевський, головний художник 
Київського національного театру ім. І. Франка, згадує

свого Учителя.
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Ñв²Ò

уляна РОй

Листопад 2016 року зробив Вроцлав театральною 
столицею. Фестиваль? Ні, – це була Театральна Олім-
піяда, яка у світі відбувалася щойно усьоме (з 1993 
року). Її фундатор – режисер Теодорос Терзопопулос 
разом із комітетом співзасновників – найвизначніших 
режисерів. Були це Тадаші Сузукі, Роберт Вілсон, 
Воле Шоінка, Тоні Гаррісон, Ратан Тіям, Нурія Ес-
перт, Джорджіо Барберіо Горсетті, Джорджо Лаваун-
дант, Антунес Фільхо, Валерій Фокін, Лу Лібін. До 
їхнього грона належить і Ярослав Фрет, директор 
Інституту Єжи Ґротовського, що став господарем 
Театральної Олімпіяди-2016. 

Подій на Олімпіяді було неймовірно багато. Ко-
жен учасник чи гість міг наповнити день по дню (про-
тягом місяця!) участю у різних заходах: од відкритих 
сніданків, виставок, конференцій і до вечірніх показів. 
Напрямки були ретельно підготовані та продумані рік 
наперед; робота із волонтерами просто захоплюва-
ла – вони не тільки допомагали в організації подій 
(протягом місяця!), але теж, в нагороду, могли брати 
участь у тренінгах та проєктах, які проводили видатні 
театральні митці. Результат підготовки та неймовір-
ної віддачі усіх організаторів – це ще неймовірніша 

кількість естетичних вражень від зустрічей, вистав, 
розмов, закарбованих в пам’ять надовго.

Гасло Олімпіяди – із тези Єжи Ґротовського: 
“Світ повинен бути місцем правди”. Слово Правда 
було ключовим, бо, як зазначив директор Фестивалю 
Ярослав Фрет, “правда у світі все ще залежна від об-
ставин, але театральна правда буде потужною, якщо 
вона буде тут [на фестивалі] оприлюдненою, критич-
но представленою. Ми пізнаємо правду через театр, 
ми немовби тестуємо себе нею. І, зрештою, театр 
цікавить не лише одна правда, яка дана назавжди”. 

Правда про Олімпіяду – об’єктивно неможлива, 
бо навіть за короткий час нашого огляду відбулося 
стільки подій і вистав, які ні фізично, ні матеріяль-
но оглянути й осягнути не вдалося, а описати – не 
вистачить одного журналу. Отож, ескізи Про Правду 
у виставах, побачених 14-23 листопада 2016 року у 
Вроцлаві. 

Правда Про Ñтраждання

Страждання у світі не припиняються – попри усі 
інтелектуальні та філософські здобутки – світ повен 
воєн (і не тільки). Режисер Тадаші Сузукі вважає, 

Ñв²Ò – Ì²ÑÖеÌ ПÐÀвдÈ!

(Театральна Олімпіяда у Вроцлаві. 14-23 жовтня 2016 р.)

Сцена з вистави “Дерево”. 
Режисер – Евдженіо Барба.
Театр Одін (Данія). 
Світлина – Ріна Скіл.

Світлини до статті надані 
Інститутом Єжи Ґротовського 
(Вроцлав, Польща)
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що людина не змінилася – як у минулому, так і нині 
чоловіки розв’язують війни, а страждають – жінки і 
діти: “Політичні лідери ініціюють війну. Через їхнє 
рішення проливається кров. Жінки страждають. Ме-
нелай вбиває, а жінки сиротіють… Якщо подиви-
мося сьогодні на Сирію – це так само. Жінки і діти 
втікають…”. Саме тому режисер вирішив відновити 
виставу з 1974 року, бо побачив її актуальність. У 
центрі – постать Гекуби, яка ридає над своїми дітьми, 
над зруйнованою Троєю. Вона та її доньки готуються 
почути свій вирок – кого куди розподілять (!), як уже 
без зброї зруйнують дім Гекуби. Режисер поглиблює 
образ матері, даючи тій самій акторці (Ясухіро Фуд-
жимото) ще й слова Кассандри – молодшої доньки, 
яка має дар пророцтва й у фіналі трагедії Еврипіда 
божеволіє. У виставі прийом можна прочитати двоя-
ко: божевілля матері чи опанування духом доньки – та 
слова кассандриних пророцтв з уст Гекуби стають 
немовби прокляттям, голосінням праматері. Несподі-
вана, блискавична зміна костюма на акторці довер-
шує містичність образу Кассандри (прийом з театру 
кабукі – hayagawari). До емоційної та експресивної 
Гекуби контрастними є дві постаті майже нерухо-
мих чоловіків – у центрі стоїть Посейдон – величний, 
могутній, незворушний бог, а збоку, на інвалідному 
візку, якийсь чоловік у військовому читає книжку. 
Між ними немає діялогу, немає його і з Гекубою. Від-

сутність реакції чоловіків на страждання жінок дуже 
промовиста – вони своїх позицій не здають.

У фіналі Гекуба вже не видається нам гнівною і 
неприборканою троянською царицею, – вона жінка, 
яку женуть з рідної землі. Вона бере небагаті скарби, 
які ще вціліли, і вирушає кудись. На сцені Гекуба пе-
реміщається лише на півметра до центральної постати 
Посейдона, а відчуття, завдяки усій мізансцені, мовби 
минули роки. Жінка ця – образ тих, що постраждали 
в усіх проминулих війнах. Гекуба зупиняється на цій 
новій землі, тримає невеличкий клунок з речами, що 
залишилися після руйнацій і пограбувань. Повільно, 
обережно, милуючись кожною річчю, одну по одній 
витягає їх з клунка і розкладає перед собою. Мож-
ливо, це відбувається у кімнаті, можливо, на ринку, 
і вона хотіла їх продати, та коли їй запропонують 
гроші й допомогу – рішуче відмовляється. Все, що 
нагадувало про колишню велич і зв’язувало із рідною 
землею, не продається. Минуле цінніше за золото. 

Особлива акторська майстерність школи Тадаші 
представлена якнайкраще. Усі рухи побудовані на 

Сцена з вистави “Троянки” Еврипіда. 
Режисер – Тадаші Сузукі. (Японія) 

Світлина – Тобіаш Папучин.

уляна ÐÎй
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розробленому тренінгу режисера – актори рухають-
ся на напівзігнутих ногах – і так блискавично, що 
виникає враження, ніби вони їздять на невидимих 
фурках. Голоси їхні гримлять шепотом і співають 
криком – здається, що вокальні діяпазони акторів 
безмежні. Вистава сприймається на одному подиху, 
і хоч звучить японська мова, більшости не зрозуміла, 
проте фізична й емоційна експресивність настільки 
точно передається акторським існуванням, що сльози 
мимоволі з’являються у кульмінаційні моменти. 

Естафету страждання від наслідків війни, яку за-
явили на Олімпіяді класичний Еврипід і визначний 
майстер Сузукі, перейняла вистава “Цинкові хлоп-
чики” сучасного білоруського драматурга, лавреатки 
Нобелівської премії Світлани Алєксеєвіч і дебютанта 
в режисурі Якуба Скшиванека з Драматичного театру 
імени Єжи Шанявського у Валбжиху. Інтерв’ю, свід-
чення та розмови із потерпілими, медсестрами, дру-
жинами солдатів, які воювали в Афганістані, стали 
основою сюжету вистави. Форма антивоєнного мю-
зиклу, фестивалю військової пісні ґротесково збіль-
шилася до розмірів фарсу, і в певний момент мала 
перейти у трагедію. Особливо містично зазвучали 
погрози “Духа безневинно вбитих захисників своєї 

Сцени з вистави “Цинкові хлопці” С. Алексеєвіч. 
Режисер  – Якуб Скшиванек. 
Драматичний театр імени Єжи Шанявського 
у Валбжиху (Польща). 
Світлини – Катажина Хмура-Цегельковська.
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землі перед загарбниками”, який постав у вигляді 
тубільця-африканця перед військовими і обіцяв пе-
реслідувати їх довіку. Правда про боягузтво і страх 
перед смертю, правда найманців, для яких війна є 
лише роботою і через яку не хочеться вмирати. Ця 
Правда зазвучала відверто і приземлено, без патосу, 
і була зрозумілою, хоча сам геополітичний контекст 
і події віддалені від творців вистави, справді доволі 
молодих. Мабуть, тому у фіналі форма переважила. 

Правда між небом і Çемлею 

Вистава режисера Лю Лібіна “Життя між не-
бом і землею” створена на основі адаптації новели 
“Справжня історія А К’ю” китайського класика Лу 
Сіня. На сцені один перформер – актор Су Сіоганг. 
Один на майже порожній сцені дух А К’ю, який зу-
пинився між небом і землею, бо в момент смерти 
вирішив, що не розуміє її причини і хоче осягнути 
всю загадку. А К’ю розповідає про все своє життя від 
самого народження і роздумує про стосунки з усім: 
людьми, владою, визнанням, престижем, війною. 
Судження і переконання А К’ю досить наївні і повер-
хові. Він не заглиблюється у політичні нюанси, але 
щиро і наївно довіряє тим, з ким починає співпрацю-

вати, вважаючи, що всі люди добрі. Його життя – це 
вдала маніпуляція усіх довкола – і не тільки живих. 
Традиції і правила – те, чого він хоче дотримуватися, 
але саме через них і потрапляє у незручні, а спочат-
ку навіть комічні ситуації. У цьому всьому хаосі він 
випадково стає прибічником Китайської Партії Рево-
люціонерів, і в нього стріляють, сприймаючи як саме 
такого. Коли довелося покидати землю, дух А К’ю 
зупинився, немов далі його не пускала якась сила. 
Він мусив знайти відповідь, – ні, хоча б поставити 
собі питання: “Хто я?”, “Ким я був і є?”. До цього 
моменту актор увесь час залишався у масці, його пос-
тава, тіло і голос доповнювали зміст і тримали увагу 
глядачів. Коли настав кульмінаційний момент і дове-
лося знімати маску (бо ж смерть знімає усі маски), 
сцену і зал огорнув якийсь метафізичний жах. Довге 
волосся актора кілька хвилин закривало від глядачів 
обличчя, і саме тоді питання А К’ю прозвучало ніби 

уляна ÐÎй

Сцена з перформансу “Між небом і землею” за Лу Сінем.
Режисер – Лю Лібін. Актор – Су Сірсянг (Китай)

 Світлина – Мацєй Закревський.
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скероване й до Су Сіоганга і до глядачів: “Хто той, 
що перед нами промовляв так довго?”. Конкретна 
відповідь не прозвучала, не могла прозвучати. Між 
небом і землею відповідей немає, лише можливість 
поставити питання, нехай навіть востаннє. 

Правда про Òе, Що не минає

Тепер про виставу Кристіяна Люпи “Спокуса 
тихої Вероніки” за оповіданням Роберта Музіля у 
Польському театрі у Вроцлаві (прем’єра 1997 р., від-
новлено 2009 р.).

Світ людських емоцій і пристрастей, які неможли-
во контролювати, – це реальність. Театр лише ставить 
акценти – ось дивіться на наслідки, ось дивіться на 
причини, ось дивіться на обставини. Пристрасть, яка 
живе у Вероніці (Ева Скубінська), не є чимось особ-
ливим і сенсаційним. Її прагнення вирватися із кола 
узвичаєних й культурних, часто незмінних процесів  
зрозуміле. Реальність самотности, реальність нена-
ситної пристрасти, усвідомлення тваринного її поход-
ження штовхає Вероніку у світ сновидінь і марень. 
Вимушене співіснування з тіткою (Кшешіслава Дубе-
лювна) творить жіночий тандем: ось ким Вероніка є і 
ким може стати (або ж стане невідворотно). Стосунок 
з Йоганнесом є реальним, а з Димитрієм – бажаним. 

Сцена з вистави “Маскарад. Згадуючи майбутнє” за М. Лєрмонтовим. Режисер – Валерій Фокін. 
Александринський театр (Санкт-Петербург, Російська Федерація). Світлина – Мацєй Закревський.

Вероніка має зробити вибір. Та творці вистави вирі-
шують, що правдивим фіналом, як у житті, є Вероні-
ка, яку покинув Йоганнес, і вона у пориві безвиході, 
усвідомлення і прийняття свого стану обіймає тітку 
і залишається з нею в одному кріслі. 

Кристіян Люпа практично затирає межу між ре-
альними стосунками і бажаними – трепанація внут-
рішнього світу Вероніки просто неймовірно легка і 
одночасно така пронизлива. Усюди повно контрастів: 
тиха реальність Вероніки і пристрасть, яка живе у 
ній, світлий платонічний Йоганнес і демонічний Ди-
митрій, сповнене життя тіло Вероніки й інфантильна 
стара тітка. Чи це був сон, і чий він? Чи це минуло, чи 
це не минає, лише на певний час припиняється?

Правда про те, 

що Ðевнощі не минають

Історія Отелло і Арбєніна, й багатьох інших зако-
ханих і уражених вірусом ревнощів, триває. Режисер 
Валерій Фокін у виставі “Маскарад. Згадуючи май-
бутнє” за Лєрмонтовим сфокусував свою увагу на 
Арбєніні. Ця постать є ключовою; мотиви і внутрішні 
поривання героя досліджує режисер. Щоб увиразни-
ти Арбєніна, В. Фокін зробив багато купюр у тексті 
оригіналу, окрім того, ще й додав монолог сучасного 
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Сцени з вистави “Дерево”. 
Режисер – Евдженіо Барба.
Театр Одін (Данія). 
Світлина – Ріна Скіл.
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(реального) ревнивця, який вбив свою дружину. 
Усе, що відбувається на сцені, реконструкція ле-
гендарної вистави Мейєрхольда з рішенням худож-
ника Александра Головіна (1917). Дуже ефектна 
і достовірно точна. Реконструкція торкнулася і 
манери виконання – актори на сцені наслідують 
рухи і голосоведення театру початку ХХ століття. 
Перша дія – це час, щоб звикнути до незвичного, 
розглядати і смакувати виконану дослідницько-
реставраторську роботу. Початок другої дії одра-
зу руйнує ілюзію доданим монологом сучасного 
вбивці, тим самим творячи новий контекст і погляд 
на сюжет про Арбєніна і Ніну. Пьотр Сємак, який 
виконує роль Арбєніна, у чорному фраку, перед 
бордовою завісою, вже зовсім звично, монотонно 
читає монолог сучасного ревнивця. І тоді увесь 
спектакль стає маскарадом потрійним: як реконс-
трукція, як сучасна інтерпретація і як наше реальне 
життя, в якому від пристрастей нікуди не сховатися 
і не втекти, де часто людям потрібні маски. 

Правда про Життя

Евдженіо Барба і Odin-театр зібрали глядачів 
довкола вистави “Дерево”. Традиційно не було 
певного готового літературного тексту для вистави 
Барби. Уся трупа нарощувала його, шукала і 
додавала смислів, тіло вистави творили самі 
учасники при інтенсивній праці протягом року 
перед Олімпіядою. Спільна робота полягала ще 
й у тому, щоб використати автентичність кожного 
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актора – вони, актори різних національностей та 
традицій, мали бути собою у виставі й одночасно 
творити спільну історію. Образ дерева, яке чомусь 
перестало плодоносити, підкреслено концептуальний. 
Довкола нього зібралися особливі персонажі – монахи 
з сирійської пустині, розгнівана мати з Нігерії, 
европейський та африканський воєначальники, 
донька поета в дитинстві та в дорослому віці, 
оповідачі, Deus ex machine. У кожного своя з ним 
історія, а воно, дерево, стає для них і об’єктом, і 
предметом, і місцем їхніх мрій і дій. От лиш воно не 
плодоносить. Воно мертве. Монахи вважають, воно 
омертвіло, бо птахи покинули його – тому кличуть 
птахів. Донька поета повертається в своє дитинство і 
там шукає причини, чому померли мрії та сподівання. 
Воєначальники вважають, що тільки протистояння і 
численні жертви можуть належним чином наситити й 
оживити дерево. Дерево перетворюється на метафору 
дерева історії. І тоді питання – чому воно омертвіло? – 
стає загальнолюдським… 

Правда – більше, ніж Òеатр 

Особливий напрям у програмі Театральної 
Олімпіяди – “Більше, ніж театр”. 

Під таким гаслом Олімпіяда об’єднала театральні 
колективи, де акторами є люди з особливими 
потребами (неповносправні). Створюючи такий 
напрям, театральна спільнота дуже усвідомлено 
поставила питання: яке місце у театральній куль-
турі (не тільки Польщі) посідає мистецтво таких 
людей? Наявність колективів з різним рівнем про-
фесійности засвідчило, що цей театральний рух дуже 
інтенсивно розвивається і потребує уваги саме з боку 
професіоналів театру. 

Вистави, розмови, сніданки, проведені у рамках 
цього напрямку, засвідчили, що у “польському 
випадку” (і справді не тільки, бо учасники були і з 
Німеччини, Франції, Чехії) успішність таких проєктів 
не вимірюється звичайною участю чи навченістю 
майстерности акторів з неповносправністю, ні. 
Майстерність інтеграційних постановок, так як і в 
професійному театрі, визначається рівнем естетичної 
довершености й силою впливу мистецької правди, 
яку переказують зі сцени в зал. Саме сцена зі всіма 
можливостями театру приймає, підносить і цінує 
людину як людину з її особливостями. І театр постає, 
хай парадоксально, але таки місцем, де ця Правда 
видима (реальніша) більше, ніж у суспільстві. 

Вистава “Зрячі” (“Widomi”) – робота професійного 
театру “CHOREA” та учнів спеціялізованої школи 
для осіб з вадами зору імени Єроніма Банаровського 
в Лодзі. Проєктом керували Януш Адам Бєдрицький 

та Маґда Пашкєвіч. Вистава про зір – наскільки ми 
усвідомлюємо, що цей дар для нас означає? Як ми 
його цінуємо? Може здатися, що вистава про біль 
втрати зору, але питання поставлене набагато глибше. 
Усім нам відомий вислів: “Очі – дзеркало душі”; та 
невже, коли хтось не має очей, то він не має душі? 
Після таких відкритих питань, кинутих у зал, люди 
зрячі і незрячі стають рівними через стук серця. Серце 
є в кожного, і воно потребує любови й близькости. 
Це те, чого очима не побачиш. І незалежно від того, 
бачиш ти чи ні, любов має інший вимір. Творці 
вистави майстерно поєднали і пластику, і музику, і 
світло – це була історія про зір для зрячих фізично. 

Вистава Театру 21 “Tiszа be-Аw” стала абсолютно 
несподіваним перформансом. Вона присвячена 
пам’яти жертв нацистської програми умертвлення 
Т4, “стерилізація, а в подальшому і фізичне зни-
щення душевнохворих, розумововідсталих та 
спадковохворих” (Вікіпедія). Усі учасники у білих 
костюмах на білій спортивній доріжці бавляться 
у дитячі ігри. Забави веселі, але з кожною грою 
з’являється якась напруга через образи, гнів, і з 
черговою грою стає зрозумілим, принцип кожної 
гри –  “перемагає найсильніший”. Це Правда цієї 
вистави: Перемагає найсильніший. Відповідно 
усі ті, хто слабші – програють, і цей факт ведучі 
підкреслюють. Спостерігаючи за грою, кожен глядач 
користується” навушниками і в них слухає записані 
спогади матерів про народження і життя їхніх дітей 
з синдромом Дауна. Свідчення про дітей, які виросли 
і зараз на сцені грають у виставі. Свідчення різні. 
Переважно у них багато болю, неприйняття і образ 
з боку родичів та друзів матерів. Гра “викидайло” 
закінчує виставу, і кожен “вибитий” учасник не 
просто сходить зі сцени – він виходить із зали і вже не 
повертається на поклін. Тихий фінал без оплесків – це 
поклін усім тим людям, які перші ступили в газову 
камеру. 

Правда про Правду

У житті кожен має свою Правду, і Театр теж… 
Кожна вистава виявляла і представляла глядачам той 
чи інший аспект людського життя і ту Правду, яку 
побачив режисер через обраний матеріял. Театральна 
Олімпіяда створила конденсований простір, який 
тепер концентричними колами пронизує різні сфери 
театрального життя різних суспільств та країн. Він 
пульсує і викликає до життя нові проєкти, надихає і 
стимулює, примушує нарощувати м’язи і оголювати 
нерви, щоб наступної Олімпіяди бути натренованими 
для театральної правди і життєвої ілюзії. 
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5.11.2016.
Дістаєш блокнот і ручку, коли опиняєшся на вок-

залі о четвертій ранку, у такому не чужому для тебе 
місті, і сенсу рухатися будь-куди немає, принаймні 
найближчі кілька годин...

Дорога до Вроцлава почалася ще за три дні до 
потяга. І почалася зі спогадів про перші відвідини 
цього міста. То був 1990-й рік.

Мій перший виїзд за кордон з Молодіжним теат-
ром-студією Кучинського. Пам’ятаю не так аж багато, 
але те, що пригадалося, приємно вразило. Якесь теп-
ло і щось рідне відбивається в серці при цих спогадах. 
Насправді тоді Вроцлав був геть інакшим – одно-
манітним в кольорі – сірим і вражаючим в архітектурі. 
Присипаний пилом часу, тепер умитий і вишуканий. 
Спливло 26 літ. У пам’яті залишилися не історії, а 
картинки. Тоді я вперше побачив звичайний ринок не 
як ринок, а свято. Зовні сіра будівля всередині була 
яскраво освітлена, обвішана кольоровими кульками, 
заставлена рядами різноманітних споживчих товарів, 
які приголомшили барвистими цятками обгорток, а 
ще й різноманітністю вибору. Я просто остовпів. Мої 
колеги, які тут були вже вдруге, кудись зникли, пішли 
десь, я стояв і дивився. Розгублений, приголомшений. 
Видно, все було написано на обличчі, продавець прос-
то і по-доброму запитав: “Що, з України?” Я кивнув 
мовчки, а він по паузі: “Нічого, скоро і у вас так буде”. 

Власне, то був час, коли Польща переживала свій еко-
номічний шок, на який наша країна так і не наважи-
лася: було розмаїття товарів і не було за що їх купити, 
принаймні у багатьох. А в Україні на той час новим і 
не пахло (зелені помідори в трилітрових банках, якісь 
консерви на полицях і самовиживання). Така перша 
картинка. Друга пов’язана з нашими виступами перед 
українцями, які нас і запросили до Вроцлава. Грали 
“Марусю Чурай” (ах, якою була Тетяна*!) і вечір по-
езії Василя Стуса. Оскільки в останньому участи не 
брав, то опинився серед глядачів. Слухав так само 
уважно, як і вони. Глядачів було багато. Атмосфера 
була якоїсь єдности, затамування, потреби це чути і 
важливости того, що відбувалося.

Перше знайомство з Бруно** – архіваріусом Цен-
тру Єжи Ґротовського… з Бруно, який в подальшому 
не раз відвідував Україну і розповідав про Ґротов-
ського і його театр, демонстрував відеозаписи його 
вистав. Тут власне вперше я побачив “Аpocalipsis cum 
Figuris”. Ця вистава мене не здивувала, вона мене 
розчавила. Почався сильний головний біль.

Центр Ґротовського поселив нас тоді у квартирі 
Ґротовського. Це чотирикімнатне помешкання мало 

ßÊ ЖÈÒÈ, ÀбÎ лÈÑÒÈ 
Ç вÐÎÖлÀвÑьÊÎї ÒеÀÒÐÀльнÎї Îл²ÌП²ßдÈ 

Олег Стефан
Світлини до статті надані Інститутом Єжи Ґротовського (Вроцлав, Польща)

Режисер та виконавець Роберт Вілсон 
у виставі “Остання стрічка Краппа” С. Беккета.
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* Тетяна Каспрук – актриса Львівського академічного 
театру ім. Леся Курбаса.  – Прим. ред.

** Бруно Хояк. – Прим. ред.
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би належати йому. В ньому він так і не жив, виїхав. У но-
вобудовах, на околицях міста, зараз і не згадаю, як діста-
тися тої хати… Ми розкидали себе по кімнатах, але ясно 
пам’ятаю інше: кожного ранку ми з Олексою Кравчуком 
бігали, робили ранкові пробіжки. Насправді ця картинка 
про той Вроцлав пригадалася мені першою, бо час був той 
самий – осінь. Кінець листопада – початок грудня, листя на 
деревах вже майже не було. Ранкова прохолода, ми біжимо 
між будинків, стежина, залізничний насип і дачні ділянки. 
Дерева без листя, і на них червоні яблука. Ніде ні душі. Ми 
набирали ябка скільки могли за пазуху і приносили до хати, 
де поволі прокидалися всі наші, а в кухні на столі лежали 
холодні, смачні яблука.

Вроцлав я відвідував по тому багато разів, вже не полічу. 
І років 7 тому, така знакова для мене у багатьох відношеннях 
поїздка до Вроцлава, здавалася мені останньою. Але ні, я 
знову тут. 

Уже 6 ранку. Ми з Майєю Гарбузюк на вокзалі. Чекаємо 
на початок дня. У Вроцлаві вже 2 тижні триває Театральна 
Олімпіяда.

Нас зустрічає Орест*, і до 10-ї ми проводимо час в його 
товаристві і помешканні. А на 10-ту йдемо на семінар япон-
ської театральної трупи TESSENKAI THEATRE, яка працює 
в традиції театру НО. Розповідь і показ двох уривків – і ти 
розумієш, що така техніка акторської праці – це дорога дов-
жиною в життя. І не одне. 600 і більше років з покоління 
в покоління. Видобування звуку, жест, хода, спів, нюанси 
поведінки – все є ексклюзивною мовою. 

12.00 – ми на зустрічі з Еймунтасом Някрошюсом. Виста-
ву “Дзяди” А. Міцкевича Варшавського національного театру 
ми подивитися не змогли, бо приїхали на день пізніше. Тут 
важливою була персона. І більше не додаси. Бо чим більше з 
ним перебуваєш, тим більше питань і менше відповідей: про 
що він більше мовчить, ніж говорить? Яким є його зв’язок 
з акторами і спосіб впливу на них? Робота з текстами теж 
залишається за межами творчої зустрічі. Ця людина – поза 
форматом. Їй віриш і ловиш в собі імпульс іти за ним. Все.

Вечірня вистава Роберта Вілсона у виконанні самого ж 
Вілсона на сцені Teatru Współczesnego** справила надзви-
чайне враження. Яка точність і свобода існування водночас! 
Ця “Остання стрічка Краппа” С. Беккета – річ, як на мене, 
бездоганна у всіх відношеннях. Щось подібне чи й бачив 
коли, не пам’ятаю. Акумуляція мистецтв, стилів, жанрів в 
одній моновиставі. Вистава і сам актор дарують розмаїття 
асоціяцій з малярства, архітектури, скульптури, кін; Брехт і 
дель арте, сенс і абсурд. Очевидно, що все те багатство нале-
жить уяві глядача. Вистава сама по собі аскетична і вишукана 
водночас. Актору 75. Життя позаду. Пункт гри – Чистилище. 
Зустріч із собою. Іронія.Седрік Шаррон у моновиставі режисера 

Жана Фабра “Attends attends attends... 
(pour mon pиre)” (Антверпен, Бельгія). * Орест Шарак – випускник акторського відділення кафедри 

театрознавства та акторської майстерности, актор Львівського 
академічного театру ім. Леся Курбаса, нині – актор театру “ZAR” 
(Вроцлав)  – Прим. ред.

** Сучасний Театр.
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Îлег ÑÒеÔÀн

Прецизійно прописана забава. Вистава – шок. 
Такі речі опису майже не надаються. Здається, це 
той випадок, коли режисер усвідомлює: те, що він 
знає і чує, неможливо передати іншому, і саме тому 
він виходить на кін сам. Нема вже сенсу вкладати зу-
силля в когось. Зусиль тих лишається тільки на себе. 
Вистава – сповідь. Шанс почути приховане. Багатий 
почує своє багатство, бідний стисне плечима і дасть 
побаченому раціонально-доступну оцінку. Хтось, хто 
називає мене своїм учителем, скаже, що це нудота. І 
мені не стане дивно. Котресь моє дитя висловиться 
дипломатично: треба прожити життя, щоб побачене 
тебе вразило. Немає значення. Роберт Вілсон – актор і 
режисер – людина, в якій існує розтяжка від порно до 
ангела, піднімає планку. Він – приклад високої старо-
сти, мистецької мудрости і краси. Він звучить як надія 
і дарує шанс не згубити себе наприкінці життя.

Оскільки день був дійсно безкінечним, на тому не 
скінчилося. Нас порадувала ще одна подія. О 22.00 в 
приміщені Старої Пекарні, яка тільки набирає своїх 
мистецьких форм, ми слухали фольклорний музич-
ний гурт з Египту, солісткою була Фатьма. Вже не-
молоді музиканти і водночас співаки (4 жінки і чо-
ловік) чарували нас давніми ритуальними піснями 
і надзвичайними звуковими вібраціями. То не був 
концерт. Виконавцям конче було важливим вивес-
ти глядачів у своє коло, щоб вони перетворилися зі 
спостерігачів на учасників. І тоді вже вільна енергія 
спільного танцю відкривала справжнє розуміння цих 
пісень.

Благодатний день.

6.11.2016
Другий день перебування на Олімпіяді був скром-

нішим, але не менш цікавим. Мистецтво, на яке ми 
очікували, мало відбутися о 20.00, у павільйоні ста-
рої, ще німцями побудованої, кіностудії. Моновиста-
ву режисера Жана Фабра “Attends attends attends... 
(pour mon pиre)”, польською переклали як “Czekaj, 
czekaj, czekaj… (dla mojego ojca)”. Від неї я не доче-
кався майже нічого. Гарна обгортка, всередині дещо 
самозакохана людина, яка не має що сказати. Тому 
вона удає. Добрі тексти на біблійну тему, гарно ви-
користане світло, звук і дим, і при тому акторська 
безпорадність. Такою я її побачив того дня. 

Цей другий день був змістовний іншим. Я зустрів-
ся зі своїми друзями. Ми гуляли прекрасним Вроцла-
вом. І спілкувалися. Тут була присутня справжність, 
щирість, емоційність, жарт, приязнь, любов. Нам досі 
не байдуже і ми все досі втомлюємося говорити про 
театр. І (чомусь) багато про напрямок соціяльного 
театру, такого, що дотикає кожну звичайну людину. 
Над усім панувала радість зустрічі.

Зараз я в парку. Сиджу на лавці. Пишу. Тут тиша 
і можна трохи зосередитися. Праворуч старий фасад 
університету. Не тепло, але затишно. Майя перебуває 
у перманентному захваті від усього, що відбувається. 
Саме зараз вона на симпозіюмі, тема якого (вгадайте 
з першого разу!) “Перспективи сучасного Европей-
ського театру”. Під час легкого обіду дізнався від 
неї, що зібрано неабияке добірне товариство знавців 
театру: Еріка Фішер-Ліхте, Малгожата Сугера, Альо-
ша Бегріх…. На нас чекають сьогодні три (по годині 
часу) вистави, і про це – завтра.

Сцена з вистави “Роз’єднання” (“Disconnected”). Театр “Farm in the cave” (Чехія). 
Режисер і хореограф – Вільям Дочоломанський.
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7.11.2016.
Вечір. 17.00. Вистава театру із Праги “Farm in the 

cave” (під назвою Disconnected). Режисер і хореограф 
Вільям Дочоломанський (Viliam Dočolomanskі). Фі-
зичний театр. І тим цікавіше, що цей напрям театру 
в Україні відсутній. Година праці. 12 дівчат чудової 
фізично-драматичної форми, жива електронна музи-
ка (один музикант) і сучасна трагічна тема: молода 
людина під пресом сім’ї і суспільства – як вижити? 
Фінал – свідомий суїцид із забиранням на той світ 
найближчих винуватців – автомобільна катастрофа.

Робота команди філігранна, зв’язок між партне-
рами – бездоганний синхрон, робота з предметами 
(стільці, пляшки, джгути) точна. Структура ритмі-
зована. Режисура багата уявою.

19.00. І знову Чехія, і знову фізичний театр. 
PROFITART, вистава BOI, режисер Матей Матейка. 
Інший формат, інша фактура. Троє дівчат, один хло-
пець, жива (фольклорна) музика, живий спів. Історія 
підлітка. Стосунки – трикутник: він-подруга-мати. 
Знаю Матея як прекрасного актора. Починав він свій 
шлях з Вільямом Дочоломанським у театрі “Farm 
in the cave”. Завдяки їхній потужній співпраці театр 
цей було відзначено на Единбурзькому фестивалі. 
Тепер Матей працює окремо. Має свою групу. Він у 
пошуку. Він ще формує свою мову. Вистава справила 
добре враження. Мене не покидало бажання побачити 
самого Матея в роботі. 

21.00. Театр ZAR (Польща). Вистава “Mеdeas: 
on getting across” режисера Ярослава Фрета (він же – 
директор Центру Єжи Ґротовського). Тривалість 55 
хвилин, простір – зала театру-лабораторії Ґротовсь-
кого. На кону – одна акторка, за полем гри– четверо 
акторів і три співачки. Ці три співачки ніколи не вий-
дуть на кін! Та саме вони становлять найбільшу вар-
тість вистави. Кожна з них – це Медея! Кожна з них 
викликає довіру з першого звуку. Три співачки – три 
жриці: з Египту, Туреччини та Ірану. Fatma Emara, 
Marjan Vahdat, Selda Őztűrk . Кожна з них – це історія, 
світ і страждання, це ритуальні вібрації, з якими і тіло 
глядача-слухача вібрує в унісон. Натомість, на сцені 
молода акторка італійського походження виконує пев-
ну дію, яка, на жаль, не дає ключа і викликає лише 

Сцена з вистави “Mеdeas: on getting across”.
Режисер – Ярослав Фрет. Театр “ZAR” (Вроцлав, Польща). 

Сцена з вистави “BOI”. Режисер – Матей Матейка. Театр “PROFITART” (Чехія).
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запитання, дедалі безнадійніші. Хто знає цей простір, 
той буде здивований: він вщерть загромаджений де-
кораціями. Вони механізовані, вся ця велетенська кон-
струкція піднімається, опускається, відкривається, 
нахиляється, повертається, і мої запитання набувають 
статусу “запитань у квадраті”. Доступними у цьому 
світі залишаються лише три Музи. 

8.11.2016.
Писати не встигаю. Левову частку вільного часу 

забирає спілкування. Отже, лише кілька слів про цей 
день.

О 12.00 зустріч з грецьким режисером Теодоро-
сом Терзопулусом “Правда віртуальної реальности”. 
Великий чоловік. Основним посилом його промови 
було повернення до людини в театрі. На відміну від 
того, що зараз відбувається зі світом, який чим далі, 
тим більше технізується, в театрі пріоритетом завжди 
залишатиметься людина. Терзопулус – людина, яка 
продукує тепло, любов. Кажуть, що зі своїми акто-
рами він спілкується через “пане”, настільки шанує 
їхню віддачу. Кілька його реакцій під час бесіди дали 
мені зрозуміти, що він може бути і жорстким. Людина 
багатої душі і розуму. 

17.00. Моновистава Nini Julia Bang (Данія) під 
назвою “A thousand tonques” (“Тисяча язиків”, режи-
сер – Саманта Мей). Річ вишукана, тонка, містична. 
Вистава проходить майже в темряві. Звучать пісні 
різних народів, різними мовами. Ефекту присутности 
ще п’яти-шести виконавців і декількох інструментів 
не позбувається протягом усього дійства. Спів, вогонь 
свічок, вода, віолончель, на якій грає сама актриса. 

Îлег ÑÒеÔÀн

Проста, але виразна партитура світла. Голосові мож-
ливості Ніні колосальні.

19.00. Зустріч з виставою, на яку чекав особливо. 
“Прометей прикутий” (Prometheus bound) в режисурі 
Теодораса Терзопулуса. Саме тут, у Вроцлаві 2009 
року, я дивився вперше роботу цього режисера “Аякс. 
Шаленство”. Тоді я отримав свій шал від якоїсь по-
грецьки божественної краси, форми, енергії, слова 
трьох акторів у цьому дійстві. Вистава “Прометей 
прикутий” – крик, волання до світу і до людини. 
Класичні тексти втрачають свою давність, звучать 
настільки сучасно, що мимоволі починаєш сумні-
ватися, чи це не адаптація. Потрясаюча гра акторів. 
(коли я це пишу, а пишу я 9-го, підходять декілька з 
них. Вітаємося. Кажу, що не маю в запасі стільки ан-
глійських слів, щоб висловити, наскільки їхня робота 
потужна). Кожен з чоловіків (їх семеро) існує на межі 
енергетичної напруги. Пластичних ходів у виставі 
небагато (у крику ви теж не будете надто вигадли-
вими), але у Терзопулуса статика чи фіксація напов-
нена внутрішньою дією на межі. Це дає ще більший 
ефект вираження змісту. У другій частині вистави 
з’являється жінка, її існування теж на межі. Питання 
до Прометея “чому?” і “коли?” ідуть рефреном: чому 
ти їм дав вогонь? вони ж зневажають тебе! коли люди 
перестануть воювати, знищувати себе? Поле дії – ве-
лике коло, обрамлене валунами і покрите дрібним 
коричневим піском, що легко від удару чи дихання 
перетворюється на порох в повітрі. Посередині між 
колом і глядачем, спиною до нас на стільці сидить 
Терзопулус. Він веде це дійство. В його руках аркуші 
тексту, з яким він час до часу звертається до акторів. 

Сцена з вистави “Прометей прикутий” (Prometheus bound). 
Режисер – Теодорас Терзопулус (Греція).
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Рефреном звучить його тихий, але глибокий, простий, 
пронизливий спів-жаль-плач. В кінці певних шматків 
він звертає до акторів питання, воно звучить як піс-
ня, речитатив, воно відлунює не один раз. Він може 
підійти до акторів, увійти в коло, звернутися, вийти 
і знову сісти. Здається, в такі моменти він перекидає 
міст між глядачем і дійством. Воно стає доступним і 
реальнішим. Аскетична, епічна, пластична, виразна 
робота. Чесна і відверта. Це волання про людський 
безум навпростець промовляє війною в моїй Батьків-
щині. До цього чоловіка відчуваю особливу симпатію 
і вдячність.

9.11.2016.
 Сьогодні вранці, о 10.30 ми ходили на фільм “Во-

линь”. Про це у нас писали. Я не буду. Сподіваюся, що 
Майя зробить розгорнутий аналіз, і ми всі зможемо 
його прочитати. Те, що я чув від неї під час нашого 
обговорення, мене вразило своєю точністю1. Ска-
жу тільки, що зазнав ефекту сильного приниження, 
мого особистого, як людини, як українця, як митця. 
Кіно – велика сила і зманіпулювати може будь-що. 
Щодо участи українських акторів скажу так: комусь 
подякував би, а декого спитав би, чи не горіло у них 
всередині, коли вони ці тексти погодилися грати, та 
ще й у такий потворний спосіб. І якщо не горіло, то 

1 Див.: Гарбузюк М. Бабусина скриня чи ящик Пандори? 
“Волинь” очима українця // Інтернет-видання “Zbruс”. – Ре-
жим доступу: https://zbruc.eu/node/59657. – Прим. ред.

шкода мені цих людей. Судити їх їй-бо не варто. Як 
каже моя сестра – є на те Вищі Люди. І ще одне: на 
мою думку, рішення не показувати це кіно в Україні 
є помилкою. Показувати його треба і проводити від-
криті обговорення теж (зрештою, невдовзі його мож-
на буде побачити в інтернеті, московити такої нагоди 
точно не проґавлять).

10.11.2016. 
18.00. “Wycinka” (“Вирубування”) Т. Бернгарда у 

режисурі Кристіяна Люпи (Польща). Друзі мої, 5 го-
дин вишуканого театру! Я вже давно не пам’ятаю 
такого стану, коли дупа болить від довгого сидіння, 
а відірватися неможливо! Люпі 73. Назва “патріярх” 
йому не пасує, хоча фактично він ним є. Складається 
враження, що спектакль поставив режисер зрілий, 
але у віці 40-45 років. Його суголосся часу унікальне. 
Його спосіб праці прорахувати неможливо. Писати 
щось про виставу я не в змозі. Мій мозок відмовляєть-
ся зі мною співпрацювати тут. Єдине залишається 
фактом – такий театр є! так існують! І такі люди, 
як Люпа, існують теж! Подібне акторське існування 
відкриває шлях на сцену Марселеві Прусту, Андре 
Жіду …– власникам тонкого слова і вишуканих пер-
сонажів. 

І ще один епізод, який не можу обминути. Актори 
грали цю виставу і знали, що вона може бути остан-
ньою. Майже всі, хто був на сцені, написали заяви 
про звільнення, через незгоду з політикою нового 
директора, якого призначило міністерство культури 
Польщі, звільнивши перед тим людину, яка на цій 
посаді творила успішну опінію театру. Ситуація полі-
тичного втручання в мистецтво спостерігається зараз 
по всій Польщі. При владі радикали, і їхня сокира в 
освіті і в мистецтві чинить біду. Оплески глядачів 
по виставі тривали хвилин 15. І оплески, і тупотіння 
ніг – найвищий спосіб висловлення захоплення. Тоді 
актори зі сцени прочитали свій протест польською та 
англійською мовами, з балконів полетіли листівки, і 
за підтримки глядача перед театром відбувся мітинг 
протесту.

11.11.2016.
12.00. Зустріч з Кристіяном Люпою. Другий 

дарунок. Тут він продовжив розмову про критичну 
ситуацію в культурі країни. Правда, слухав я його і 
думав собі: пане Люпо, не знаєте Ви, що воно таке 
– справді критична ситуація! Бо коли поляки мають 
в одному місті десятки універсальних театральних 
майданчиків і вибудуваних у старому залізничному 
вокзалі, на старій кіностудії, в павільйонах старих 
фабрик, і коли всі ці зали обладнані сучасною техні-
кою, світлом, коли в них так тепло, що мені як актору 
відразу хочеться роззутися і піти в тренінг, то тут я 

Ніні Юлія Банґ у моновиставі “Тисяча язиків” (“A thousand
 tonques”). Режисер – Саманта Шей (Данія).
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тільки можу руками розвести. Та, звісно, щодо ситу-
ації, то я бачив сльози відчаю на обличчях моїх колег, 
і це не може залишати байдужим. Кристіян Люпа 
говорив про релігію, філософію, сучасний театр і 
молоде покоління акторів і режисерів. Його хотілося 
слухати ще і ще. 

19.00. Вистава AMOR, режисер Теодорос Терзо-
пулос. На сцені ВІН і ВОНА. Майже статичне існу-
вання. 55 хвилин. Театр, який в нашому українському 
контенті відсутній. Сюр – абсурд – абстракт. Думаю, 
вам ніколи не доводилося бачити текст п’єси в циф-
рах, математичних знаках, формулах і лише іноді у 
словах? Так це той варіянт! 55 хвилин освідчення в 
коханні таким текстом. Бездоганне акторське існу-
вання: пластика – слово – енергія, це не відпускає і 
цьому віриш. 

12.11.2016.
Це буде останній мій пост з Олімпіяди теат-

ральної.
19.00. Вистава “The Battlefield” (“Поле битви”) у 

режисурі Пітера Брука та Марі-Гелен Етьєн (Франція). 
Вистава ясна, аскетична, глибока. Історія з індійсько-
го епосу тривалістю 70 хвилин. Вона, здається, і не 
зіграна, а проговорена і простукана. На там-тамі грав 
музикант, текст переповідали четверо акторів. Вона 
як змах пером, як останнє слово. Під час вистави при-
ходить думка, що Слово було не тільки на Початку, а 
Воно буде і Наприкінці. Це скромне дійство створене 
не для того, щоб здивувати – дива у творчості Брука 

було немало – а радше розвернути людину до себе, 
до власної суті. Воно звучить крізь тишу простим 
і виразним словом. Переповідається історія битви, 
але поступово ти усвідомлюєш, що полем битви є 
Людина. Ця вистава нагадала мені всім добре відо-
мий ескіз Пабло Пікассо, “Голуб”, який потім назвуть 
“голубом миру”.

“На Брукові” стають особливо ясними два момен-
ти: усі ці “старі” майстри – Пітер Брук, Роберт Вілсон, 
Теодорос Терзопулус, Кристіян Люпа – своїм життям, 
своєю творчістю дають приклад ЯК ЖИТИ. Вони, 
маючи такі здобутки, вже давно могли б заспокоїти-
ся. І з їхньої творчости пізнати, що провадить їх не 
інерція. В них живе якесь просте і глибоке відчуття, 
що вони не мають права кінця. Їм не можна мовчати. 
Їх не так багато. Це як місія іти далі. Речі, які вони 
творять, – не для когось, це і є вони самі, це і є їхній 
світ. Тому вистава кожного з них – наче як зустріч з 
людиною, яка тобі стає або ближчою, або ні. Приї-
хав на Олімпіяду, щоб отримати копняка під зад від 
“стареньких”, вони ж усі – мені батьки.

Не час зупинятися, ой не час.
Уже 13 листопада. Їду нічним інтерсіті до дому. 

Ранок укрив землю снігом. До побачення, Вроцла-
ве!

Сцена з вистави “Вирубування” (“Wycinka”) Т. Бернгарда. 
Режисер – Кристіян Люпа. (Вроцлав, Польща).
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ПÐÀÖß “ПÐÈ ÎÑнÎвÀх”. 
Ç досвіду Àкадемії Àльтернативного Òеатру 

Марта МікуЛа

Наше знайомство відбулось на Театральній 
Олімпіяді у Вроцлаві в листопаді 2016 року. Тоді на 
величезному мистецькому форумі, що став ключо-
вою театральною подією року у місті та й в усій 
Польщі, волонтерами працювали кілька сотень осіб. 
Вони приймали і проводжали колективи, допомагали 
в організації та здійсненні показу вистав, зустрічей, 
конференцій. Ділові молоді люди, доброзичливі й ввіч-
ливі, енергійні й дисципліновані, із добрим знанням 
іноземних мов та невситимою любов’ю до теат-
ру – час від часу від декого з них доводилось чути 
магічне слово АТА, що слугувало своєрідним паролем, 
перепусткою у їхній надзвичайний світ. Із проханням 
розповісти читачам “Просценіуму”, що саме означає 
ця абревіатура, я звернулась до куратора проєктів 
АТА Марти Мікули. 

Марта Мікула – польська театральна діячка, 
проєкт-менеджер, критик. Філолог за освітою (Уні-
верситет ім. А. Міцкевича, Познань), М. Мікула від 
студентських років своє життя пов’язала із те-
атром, співпрацюючи із “Poznańskim Przeglądem 
Teatralnym”, “Czasem Kultury”, “Nowym Nurtem” i 
“Ruchem Teatralnym”. Від 1995 р. працює в Ośrodku 
Teatralnym KANA w Szczecinie (Театральний осередок 
KANA, Щецін) як координатор фестивалів та 
культуротворчих проєктів, розробник програмних 
стратегій осередку (у 1995–2006 рр. – завліт цього 
театру). Авторка чисельних текстів про театр у 
часописах “Pogranicza”, “Przegląd Uniwersytecki”, 
“Didaskalia”, “Baborak”, “Refleksje”, “Nietakt!”. 
Співавторка книги “Głosy czasu. Teatr Kana 25 lat”. 
Авторка книги “Droga Bramy” про театр Brama.

Світлини до статті надані 
Інститутом Єжи Ґротовського (Вроцлав, Польща)
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Майя Гарбузюк: Марто, вітаю! То що ж таке оте 
АТА? 

Марта Мікула: АТА розшифровується як Ака-
демія Альтернативного Театру (Akademia Teatru 
Alternatywnego). Наша мета – допомогти, передати 
“знаряддя праці” тим людям у Польщі, які в своїх 
середовищах, на своїх місцях, самостійно працюють 
у театральному напрямку. Ми шукаємо лідерів груп – 
осіб, котрі присвятили себе театрові як інструменту 
змін у своїх невеликих спільнотах. 

М. Г.: Отже, у Польщі таких “театральних про-
відників” багато? 

М. М.: Справді, маємо відчуття, що таких людей 
у нас багато, але вони працюють поодинці, самотуж-
ки і чуються самотніми на своїх місцях. Починають 
роботу з нуля, будують своє середовище, мають од-
накові проблеми у стосунках із владою, із різними 
інституціями, у діялозі з локальними спільнотами і 
так далі. Здебільшого, це люди, які достатньо глибоко 
пізнали театр, відчули його мову і усвідомили, що 
хочуть користуватися цією мовою для діяльности у 
соціумі, бо відчувають її вагомість, потрібність. Але 
водночас якість їхньої праці дуже різна, бо різний 
рівень доступу до саморозвитку, до інструментарію 
праці, навіть до свідомости.

М. Г.: Цікавий досвід. Доволі незвичний, але без-
сумнівно важливий для України. Що стало початком 
Вашого проєкту? 

М. М.: У 2012 році АТА була просто освітнім 
проєктом, що його зініціював театр Brama1 у неве-
ликому містечку Голєньов неподалік Щеціна. Це був 
бюджет такої собі невеличкої події, але саме тоді ми 
назвали себе Академія Альтернативного Театру. Ідея 
належала Даніелю Яцевичу, творцеві театру Brama. 
Саме тоді після тривалого очікування Brama нарешті 
отримала власне приміщення і вирішила поділитися 
ним з іншими людьми. У тому першому проєкті взяло 
участь, здається, 18 осіб з Польщі. З тієї першої вдалої 
проби ми перенесли в існуючу нині АТА головний 
принцип організації навчання. Програма АТА збу-
дована на тому, що до наших “студентів” приїжджа-
ють відомі майстри сцени, проводять майстер-класи, 
розповідають про власну методику праці і, якщо це 
можливо, показують якусь із вистав. Так упродовж 
короткої, але надзвичайно інтенсивної чотириденної 
сесії відбувається безперервне спілкування. Це таке 
собі спільне “буття разом”. 

М. Г.: Чи всі можуть бути учасниками такого 
навчання? 

М. М.: Вже від самого початку з’явилось багато 
охочих стати учасниками проєкту, і ми спершу дума-

1 Brama – театр, заснований 1996 року у м. Голеньов 
режисером Даніелем Яцевичем. 

ли відбирати претендентів заочно, лише за докумен-
тами. Проте, коли побачили заявки, то зрозуміли, що 
такий намір не вдасться, адже претенденти пишуть 
різне, і побачити за цим конкретну людину буває 
дуже важко. Водночас ми намагалися не проґавити 
важливих для нас людей, заради яких і організову-
вали всю акцію. Тому наступним етапом стали два 
дні своєрідних розмов-бесід. Ті, хто приїхав на них, 
переживали стрес і були налаштовані як на якийсь 
професійний кастинг. Але замість “кастингу” від-
булися справді довгі та уважні бесіди із кожним з 
претендентів. Нам не важливо було: тинди-ринди, 
поскачи, зроби те чи те, подивимося, як ти з тим 
упораєшся. Важливо було побачити, ким є ця лю-
дина, як собі дає раду у житті. Нам йшлося про те, 
аби якнайкраще пізнати претендентів, зазирнути їм 
у вічі, зрозуміти, як вони мислять, що чинять, чим 
займаються у себе вдома. Тому власне акторські 
критерії взагалі не бралися до уваги. Залежало на 
заанґажованості в театрі, людських характеристиках, 
рівні особистої зрілости та відповідальности. Ми 
шукали певних знаків, свідчень для переконання, 
що та чи інша особа використає набуті техніки й 
уміння з користю, зможе переказати це далі, урухо-
мити щось нове або розвинути чи перезавантажити 
щось давніше, що є глибоко всередині кожного, хто 
живе театром. 

М. Г.: Як проєктна група ви працюєте колегіально 
– чи ідеологію, стиль визначає лідер і хто він, якщо 
такий є?

М. М.: Гадаю, силою АТА насамперед є сам 
Даніель Яцевич, бо він надзвичайно цілеспрямова-
на особистість, він інтегрує людей. Для нього най-
важливіше те, що відбувається між людьми. Тому на 
початку таких занять, паралельно до індивідуально-
го формування та розвитку учасника, відбувається 
процес будування групи, і цьому також присвячено 
багато уваги, як і власне освітній програмі. Тут за-
кладається важливий досвід ще іншого характеру, 
коли окрім суто театральної практики розгортаєть-
ся практика справжнього процесу спілкування між 
людьми від моменту їхньої першої зустрічі, коли всі 
ще незнайомі, закриті. Так мова театральної майстер-
ні будує інший вид близькости, навчає комунікації. 
Учасники проєкту тривають у “спільному бутті” уп-
родовж, кількох сесій, і найважливіше, що між ними 
відбувається – це обмін. Тут діляться досвідом, під-
тримують один одного, бо це не група, члени якої 
змагаються між собою, ця група спільно щось будує. 
Дуже цікаво спостерігати, як учасники переступають 
типові в навчанні егоїстичні переконання на кшталт 
“я тут для того, щоб взяти для себе найбільше”, а 
замість цього виникає справжня радість від спільного 
буття, взаємне збагачення. 

Ìарта Ì²ÊулÀ
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М. Г.: Мабуть, для вас як організаторів, саме це 
і є найважливішим? 

М. М.: Так, бо якщо вони відчують на собі, як 
це діє, то зможуть понести із собою далі, за межі 
АТА. Натепер маємо таких уже 30 осіб. І ми знаємо, 
наприклад, якщо один з них робитиме фестиваль, то 
існує принаймні 15 осіб, які обов’язково приїдуть, 
безкоштовно працюватимуть, допомагатимуть, по-
зичатимуть якісь речі і таке інше. Тобто, вже за рік 

діяльности АТА сформувалось середовище людей, 
які знаються між собою, свідомі того, чого можна від 
кожного з них очікувати. І на цій основі вже створено 
кілька театральних ініціятив. Власне, для таких лю-
дей і була заснована АТА. 

М. Г.: Ваші програми базуються на европейсь-
ких ґрантах, на проєктних пропозиціях. Цей, 2016 
рік, ви використали як надзвичайно сприятливий, 
оскільки Вроцлав став на рік культурною столицею 
Европи, а отже, акумулював достатньо великі кош-
ти для розвитку ріноманітних культурних ініціятив. 
Саме тому ми можемо з Вами зустрітись і розмовляти 
тут і зараз? 

М. М.: Так, те, що зараз відбувається – це друга, 
набагато ширша і триваліша каденція АТА. Наша 
освітня програма триває вже понад рік, і це вже сис-
темна програма з неформальної театральної освіти. 
Ми з радістю скористалися із запрошення Яросла-
ва Фрета, директора Інституту Єжи Ґротовського, з 
тих можливостей, які надав Вроцлаву статус столиці 
европейської культури, з того, що ця подія справді 
фінансово надзвичайно добре забезпечена, з того, 
що завдяки цьому всьому до Польщі приїхало багато 
знаних, світової слави, театральних митців. Наша 
освітня програма АТА була долучена до загальної 
програми. У цьому, зокрема, проявляється широке 
мислення, притаманне Інституту Ґротовського: не-
залежно від знакових зовнішніх подій, приявности 
поважних прізвищ та іменитих осіб, вони в рамках 
року Европейської культури провели п’ять річних 
освітніх проєктів, виділили для них окреме фінансу-
вання, і це прислужилось до розвитку різних творчих 
груп і видів театральної праці. Наприклад, проєкт 
Більше ніж театр – для тих, хто працює з людьми з 
особливим потребами; окремий проєкт для професій-
них акторів; ще один – для молодих режисерів, які 
здобувають професію; проєкт для критиків – і, власне, 
наша Академія Альтернативного Театру. Інститут 
підтримав нас фінансово, надав місце і забезпечив 
основну, змістову програму навчання. Куратори про-
єкту (Моніка Бліґе, Ярослав Фрет, Даніель Яцевич, 
Даріуш Мікула, Марта Мікула) прагнули, щоб це не 
стало суто книжковим, теоретичним навчанням, а 
мало інтегруючий, практичний характер. 

М. Г.: Програма ваших студій надзвичайна! Учас-
никам АТА позаздрить не один професіонал у мене 
на батьківщині... 

М. М.: Це правда. Наші учасники опановують 
найрізноманітніші театральні мови. Евдженіо Барба й 
Odin театр разом з Ярославом Фретом та його театром 
ZAR провадили першу сесію під промовистою на-
звою “Театр. Самотність. Ремесло. Бунт”. Далі Томаш 
Родович (Театр CHOREA) та Даніель Яцевич (Brama) 
працювали над темою “Ритм. Гармонія. Емоція”. Чет-

Сцена з вистави “БУМ”. Реалістичний театр.
Світлина – Едуардо Гонзалес Камара.
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верту сесію “В лабіринті” вів славетний грецький 
режисер Теодорос Терзопулос. П’ятою, під назвою 
“Стихія і дисципліна”, керували Пйотр Боровський 
(Studium Teatralne) та Тарек Косьцьолек (Krzyk). А 
ось педагогами на одинадцяту сесію “Ритуали в русі 
та у звуку” було запрошено з України – Олега Стефа-
на, актора Львівського театру імени Леся Курбаса, з 
Норвегії – Пера Спілдра Борга, засновника і лідера 
театру Stella Polaris, та Анну Зубжицьку (Pieśń Kozła). 
Всього відбулось 11 навчальних сесій під різними 
назвами. Заняття відбувались щомісяця, і це тривало 
від вересня 2015 року до кінця 2016-го. Багато хто мав 
відчуття, що то загусто, але ми хотіли використати 
присутність Майстрів, яких ніколи б не вдалося за-
просити без такої нагоди. Отож, кожна сесія тривала 
чотири з половиною дні, і щораз відбувалася зустріч 
із двома-трьома Учителями. 

М. Г.: Не надто інтенсивно? 
М. М.: Зате як практично! Заняття тривали від 

ранку до ночі. Починали о 8-й ранку і закінчували 
о 23.00. У процесі цієї праці організатори раптом 
“знайшли” ще один шлях розгортання проєкту. Пер-
вісний задум полягав  у тому, аби створити на літніх 
канікулах окрему територію, де б студійці змогли 
представити свої локальні групи, з якими працюють 
вдома. Так окрім власного навчання вони б змогли 

привезти своїх людей, щоб ті також познайомились, 
запізнались. Але робоча група так перейнялася усім 
цим, і так було багато розмов про те, як робити свято 
у локальному середовищі, що врешті задум змінив-
ся, ускладнився, і ми вибрали маленьке містечко під 
Вроцлавом – Кам’янець Зомбковицький. Ми мали дві 
перспективи – театральна група приїздить, винаймає 
приміщення, дає виставу і їде собі геть. Або ж спро-
бувати поставитися до цього серйозно, відповідаль-

Разом з Даніелем Яцевичем.

Репетиція вистави Маґдалени Ґренди. Світлина – Едуардо Гонзалес Камара.
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но: люди театру приїжджають у певне місце, щоб 
долучити до процесу максимально всіх, так, як це і 
повинно діятися в локальному середовищі. У лютому 
2016 року відбувся перший виїзд групи, і потім аж 
до серпня всі, хто міг, на волонтерських засадах їздив 
і проводив різні майстер-класи. Учасники проєкту 
знайомилися із мешканцями містечка, із середови-
щем, дарували їм свою працю. Чому? Бо відчували, 
що найважливіше – це зустріч із людьми. Це певна 
етика. Нам залежало на тому, щоб упродовж цього 
часу мешканці Кам’янця призвичаювалися до думки 
про майбутній театральний фестиваль, і щоб вони 
були готові до співтворчости, до співпраці. 

М. Г.: І як зустріли мешканці вашу ініціятиву? 
Зазвичай такі локальні спільноти закриті й не надто 
готові до експериментів. 

М. М.: Кам’янець – щось середнє поміж селом і 
містом, містечко із великим замком. І – як виявило-
ся – з пошарпаним внутрішніми розбратами середо-
вищем. Ми ж не були свідомі тих розмаїтих відносин, 
у які раптом занурились. Ми стали водночас такими 
собі провокаторами, але й також групою ззовні, яка 
входить у ці конфлікти і нейтралізує їх, бо з’являється 
з подарунком. З цього всього виник кількаденний ве-
ликий фестиваль у серпні 2016 року, з дуже гарними 
театральними подіями, за участю великої кількости 

місцевих мешканців. Арт-групи, вклю-
чені до програми фестивалю, зробили 
справжній музичний джемсешн разом з 
місцевими музиками. Відбулася справді 
велика, пам’ятна імпреза. Власне, робоча 
група фестивалю розуміла: якщо вже й 
будувати щось, то по-божому, тобто, так, 
як і повинно воно розгортатися в процесі, 
від самих початків, вкупі із самими меш-
канцями. І це спрацювало.

М. Г.: Що ви залишили по собі в 
Кам’янці? Театр?

М. М.: Звісно, ні. Але, можливо, щось 
важливіше: змінену свідомість людей. Ду-
маю, вони сприйняли це як справді вели-
кий дарунок, і головне – звернули самі на 
себе увагу. Сподіваюсь, ми розбили там 
певні схеми, стереотипи. Наприклад, хтось 
не любив війта, і це було таке політичне 
протистояння. А ми дали людям ніби дру-
гий шанс, нагоду для зустрічі, радість від 
зустрічі, і в усіх очі засвітилися. 

М. Г.: Це був теж своєрідний підсумок напрацю-
вань АТА? 

М. М.: До певної міри так, але насправді підсум-
ків виявилось набагато більше, бо освітня програма 
розгалужувалась і надалі. Власне, наступна частина 
цього проєкту полягала в тому, що його учасники от-
римують можливість (знову ж завдяки тому, що Інсти-
тут Ґротовського та Вроцлав як европейська столиця 
культури володіють великим бюджетом) з-посеред 
усіх, хто провадив майстер-класи, вибрати когось 
одного, найближчого за духом, і запросити його як 
наставника для підготовки власних дипломних робіт. 
Ці дипломи – не лише вистави зі своєю групою, вони 
можуть мати різний характер – фестиваль, книга, ще 
щось. Загалом постали 22 дипломні проєкти, реалізо-
вані як завершення цього навчального року. 

М. Г.: Чи можна сказати, що діяльність АТА є не-
формальною частиною поширюваного нині в Польщі 
та Европі нового напряму “театральна педагогіка/
драма в освіті” ? 

М. М.: Я б відповіла на це питання так. У Поль-
щі маємо традиційні театральні школи, вони йдуть 
своїми стежками, до себе не надто допускають, на 
інших дивляться “згори”. Це один напрям, одна тема. 
Другий розпочався не так давно – театри, що пра-
цюють довго, мають свої методи і свою мистецьку 
мову, почали активно формувати власні театральні 
школи. Наприклад, це Академія в Ґардженіцах, що 
багато років навчає людей своєї певної мови. Щось 
подібне роблять театри Pieśń Kozła, CHOREA, тобто 
колективи альтернативного театрального напрямку, 
які, можливо, не зовсім офіційно, але доволі стрімко 

Сцена з вистави “27 альтернативних способів винесення 
книжки на сцену”. Світлина – Едуардо Гонзалес Камара.
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йдуть в освіту. Зазвичай вони проводять багато різних 
майстер-класів. Слід підкреслити, що вони перебува-
ють на високому мистецькому рівні, працюють багато 
років, дуже професійні у своїй театральній мові, і, 
передаючи свої знання іншим, творять довкола себе 
певне середовище. Усвідомлений внесок цих театрів у 
педагогічну сферу проявляється по-різному – напри-
клад, недавно видано підручник з тренінгів, що його 
підготував театр CHOREA з описом багатьох вправ і 
технік. Такий другий напрям, який існує в Польщі. 

М. Г.: Отже, є ще й третій? 
М. М.: Звісно. Третій – це те, що мало відслід-

ковується, недооцінюється, це інтенсивна мережа 
маленьких театральних осередків, котрі трактують 
театр як інструмент навчання, і це виникає з пасіо-
нарности тих людей, котрі бачать, як театр працює 
у соціумі. Така форма передачі, заснована на енергії 
зустрічі, на переказі, стає привабливою для людей за 
однієї умови – якщо в селі чи містечку знайдеться лі-
дер. Це має бути свідома особа, яка вмітиме зарадити 
собі й іншим, щоб використати ці інструменти для 
залучення до театру молодих людей, і триматиме цих 
людей – всупереч загальному враженню про нинішнє 
покоління як дітей “інтернету та планшету”. Наша 
практика доводить: як тільки молоді довідуються, що 
щось подібне існує (бо часом вони й не здогадуються 
про таке) і починають в цьому напрямку працювати, 
їм стає добре разом, вони просто занурюються в нову 
для них справу. Полишають планшети і бігають бо-
соніж у лісі, і діються з ними прекрасні речі. Власне, 
театр стає таким простором ровесників. Подібні речі 
дуже важливі в наш час, коли такий контакт дедалі 
важче налагодити поміж людьми. Адже театр є мо-
вою живих емоцій, і те, з чим кожна молода людина 
борсається сама, внутрішньо, з тими складними емо-
ціями підліткового віку, усе, що є в ній блоковане і 
приховуване, все це в театрі можна відкрити. Вони не 
стануть усі акторами, але як той, до кого доторкнувся 
театр, будуть кращими людьми, ліпше даватимуть 
собі раду в житті, цінуватимуть себе й інших. Я маю 
тут особистий приклад: мій син пішов до театру в 14 
років і насправді це змінило його життя, і багатьом 
іншим також – тільки тому, що вони потрапили на 
одні майстер-класи, згодом на інші, на фестивалі, де 
з ними трапляються справжні дива. На жаль, такі речі 
цілковито легковажать широкі професійні театральні 
середовища. Бо хто там поїде до якогось Голєньова, 
Степніци, чи ще в якесь інше село, де діти бавляться 
в театр? А з таких жертовних дій виростають великі 
справи. До слова, як приклад – я писала книжку про 
театр Brama. В його історії, власне, все важливо: як 
у містечку з’явилася одна людина і у 18 років почала 
творити свій театр, і як тільки з цього виникло десь 6, 
8, 10 театрів, окремих, бо люди, виховані нею, були 

так заражені театром і так перейняті ним, що почи-
нали робити своє і вчити наступні покоління, і це так 
розрослося, що можна вже малювати мапу. 

М. Г.: Чи набуває така діяльність зазвичай яко-
гось політичного характеру? 

М. М.: Ні, ця робота якраз найменш політична. 
Взагалі, мені здається, що політичні теми перейшли до 
театру державного, які мають належні кошти, мають 
засоби, сильні в цьому і можуть боротися, наскільки 
їм дозволять, звісно. Саме там нині з’являються по-
важні політичні вистави, в театрі інституціональному, 
котрий гостро реагує на реальність. А театр оффовий, 
на мою думку, не об’єднаний одним гаслом, не має 
єдиної лінії розвитку, не має центру. 

М. Г.: Але, здається, в такій відсутності центру 
та позірній безсистемності існує своя перевага – не-
залежність. 

М. М.: Не зовсім так. Насправді ці групи і їхні 
керівники дуже залежні, бо більшість із них живуть 
з проєктів, позбавлені дотацій, не мають постійного 
заробітку, тому й будь-які зміни їм ще сильніше до-
шкуляють. Надто сьогодні, коли від усіх вимагають 
робити “народне і патріотичне”, тож на їхню роботу 
буде ще менше виділятися коштів. А ще існує небез-
пека іншого плану: достатньо, аби священик в малому 
містечку сказав, нібито “вони” створили якусь секту, 
бо ж заголосно кричать, заголосна музика, ще й бі-
гають босоніж – і все закінчиться! Бо, з одного боку, 
локальність дає підтримку і легко там працювати, 
але з іншого боку, якщо місцеве населення раптом 
відвернеться, то це вже кінець. У великому місті пі-
деш деінде і почнеш далі собі працювати. А якщо ти 
там живеш, а атмосфера поляризується проти тебе, 
бо надходили скарги про образу релігійних почуттів 
і таке інше, то… Тому радше все навпаки: ці групи 
дуже безборонні, незахищені, вони мусять зосереди-
тися на боротьбі за виживання. Тому важливо підтри-
мувати таких людей, щоб не чулися самотніми, щоб 
знали про існування інших, знали, де можна знайти 
підтримку, підсилення, і тоді з’являється шанс вит-
ривати. У цій підтримці та координації і полягає мета 
АТА. 

М. Г.: То в чому ж насправді ваша сила?
М. М.: (Усміхається) Силою АТА є її неперед-

бачуваність, непрограмність і неформальність. Бо це 
і система, і не система водночас. І звісно, люди, тобто 
ми всі, разом, спільно... 

Розмовляла Майя Гарбузюк

Переклала з польської Уляна Рой

Ìарта Ì²ÊулÀ
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Джек кЛОВеР

Öе не ÐÎбÎÒÀ, Öе – ÌÎß лЮбÎв

Майя ілюк: Добридень, Джеку! Можна, я роз-
почну з наївного запитання? Ви написали  свою пер-
шу п’єсу і перемогли з нею у конкурсі, коли Вам було 
лише 14 років. Зрозуміло, Англія країна дуже теат-
ральна, але як так ведеться, що сучасні британські 
тінейджери пишуть п’єси?

Джек кловер: Насправді вони не пишуть... Я 
написав тому, що це було частиною спеціяльної про-
грами під керівництвом Національного театру. Саме 
тому, що молодь у нас не пише, було організовано 
цей конкурс для заохочення дітей у школах до напи-
сання п’єс.  

М. і.: І було багато охочих? Конкурс виправдав 
сподівання організаторів? 

Д. к.: Так, вони все ще організовують його щоріч-
но. Тоді, коли я почав щось писати, здається, участь 
взяло близько 100-200 шкіл. У кожній з них був учи-
тель, відповідальний за проведення конкурсу, дітям 
було потрібно окремо зголоситись на цей конкурс, 
він не був обов’язковим. У підсумку приблизно 500 
учнів написали свої п’єси. Це не так вже й багато. У 
півфіналі залишилось 100 учасників, до фінального 
списку увійшло 10. 

М. і.: Про те, як цей конкурс вплинув на Вашу 
долю, ми говоритимемо за хвилю, але чи Вам щось 
відомо про долі інших його учасників, принаймні 
фіналістів? Вони теж продовжують писати для сцени, 
займаються театром? 

Д. к.: Я не певен, що саме театром. Думаю, ці 
люди працюють у різних сферах... У нас взагалі  люди 
можуть казати, що працюють у театрі, у той час як 
вони не працюють там. Бо у нас ті, хто є акторами, на-
справді можуть працювати в кав’ярнях. Ми не маємо 
такої системи: ось зараз я працюю актором, бо я отри-
мую зарплатню у театрі. Ба більше: ніхто з акторів у 
нас не отримує зарплатні – вони отримують гроші за 
проєкти. У Британії вже більше немає репертуарного 
театру. У нас драматургом чи режисером є той, хто 
каже: “я – драматург”, або “я – режисер”. Тому над-
звичайно важко сказати, чим вони займаються та де 
вони працюють, поки не побачите в інтернеті афішу 
їхнього проєкту. Я знаю, що декілька з цих молодих 
людей успішні, але я не виходив на зв’язок з ними, 
не бачився. Це просто учасники проєкту. 

Джек Кловер (нар. 1996 р.) – бри-
танський драматург та режисер, 
студент Оксфордського університету, 
голова Оксфордського Клубу експери-
ментального театру. Переможець кіль-
кох драматургічних конкурсів у Великій 
Британії, автор та постановник низки 
вистав. В Україні дебютував проєктом 
під назвою “Сад” у співпраці з Львів-
ським академічним театром ім. Ле-
ся Курбаса, Першою сценою сучасної 
драматургії та акторами львівських 
театрів. 

Джек Кловер. Львів, 2017 р.
Світлина – Дар’я Бедернічек.
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М. і.: Перед тим, як прийняти рішення брати 
участь в такому конкурсі  і написати п’єсу, у Вас вже 
було зацікавлення драматургією, театром? Де цей 
поріг, коли приходить рішення “я напишу п’єсу”, а 
тобі в цей час 15,16 чи 17 років?

Д. к.: Мені пощастило навчатись у школі, яка 
давала безліч чудових можливостей в сфері театру, 
тому я знав про театр не завдяки “ходінню” в театр чи 
з досвіду моєї сім’ї, а власне через різні можливості 
долучатись до театру в моїй школі. Той театр, який 
я бачив, творили мої друзі. У рамках цієї конкурсної 
програми драматурги, що писали для національного 
театру, приходили до шкіл, аби говорити з учнями про 
написання п’єс, щось порадити, сказати свої вражен-
ня. Тому ті, хто зовсім не мав театрального досвіду, 
могли розраховувати на підтримку від Національного 
театру: “О’кей, круто! Ми пришлемо до вас свого 
драматурга!”. А ще для всіх зареєстрованих учасни-
ків конкурсу діяла бонусна програма – подарункові 
квитки на вистави Національного театру. 

М. і.: Дуже цікава і дієва взаємодія театру-шко-
ли-школяра. Безумовно, варта уваги і застосування 
в Україні. 

Д. к.: Мені дуже хочеться, аби щось подібне від-
булось тут, у вас, в Україні. Навіть якщо це щось не 
достеменно таке, а щось інше, наприклад: “вистава 
за 24 години” чи “п’єса за 15 хвилин”. Мені здається, 

джек ÊлÎвеÐ

більшість творчих людей в Україні думає, що драма-
тургія чи режисура не для них, а тільки  для тих, хто 
навчався роками цієї професії, хто має диплом і може 
сказати: “так, тепер я драматург, тепер я режисер”. 
Але це не так! Ти режисер з моменту, коли поставив 
п’єсу. Це може бути погана робота, але кожен може 
бути поганим режисером, кожен може бути поганим 
драматургом, і мені подобається в британській сис-
темі те, що тебе оцінюють лише за твоєю роботою, 
до певної міри, звісно. І дуже важливі контакти. Тому 
я щасливий працювати тут, бо в Британії це складні-
ше. Дивно, але тут, в Україні, у Харкові, Львові, мені 
легше знаходити контакти, ніж удома.

М. і.:  Ви очолюєте Клуб експериментального 
театру в Оксфордському університеті – розкажіть 
про це, будь ласка. Що таке театральне життя в Окс-
форді? Бо ми з Вами зараз – теж в університетській 
авдиторії. Найстарішого в Україні університету імени 
Івана Франка... 

Д. к.: Насправді я став президентом театрального 
клубу тиждень тому, і ще нічого не встиг зробити як 
президент. Але хочу, аби наш клуб був насамперед 
пов’язаний із новою драмою. У найближчих планах 
– проведення фестивалю грузинських п’єс. Далі варто 
було б організувати фестиваль української чи росій-
ської драматургії, і, якщо буде можливість, запроси-
ти людей із цих країн. Хоча це, звісно, залежить від 

Джек Кловер (сидить в першому ряді перший ліворуч). Оксфорд, 2016 р.
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фінансування та всього іншого. Це щодо клубу. А 
в Оксфорді можливо все (сміється). Хоча в нашо-
му університеті немає жодних драматичних курсів, 
студій, все драматургічно-театральне життя відбу-
вається незалежно від академічної програми навчань. 
Можна подавати заявку на постановку у театрі свого 
коледжу чи університету, або ж під керівництвом і 
на території Оксфордського драматичного театру. 
Для цього вам необхідно знайти гроші на підтримку 
проєкту, потрібна команда, слід обов’язково подбати 
про маркетинг. І це все роблять самі студенти, нікому 
за це не платять. Для роботи вам буде потрібна ве-
лика команда, потрібно буде написати велику довгу 
“заявку”, приблизно десь 10 сторінок плану вашої 
роботи. Але ви можете чинити так, як хочете, і в Ос-
кфорді можна знайти достатньо грошей, якщо знати, 
де шукати. Середовище в нашому університеті дуже 
сприятливе, сприятливіше, ніж у багатьох інших, на-
віть театральних школах, оскільки тут у вас є повна 
свобода вибору і постави п’єси. 

М. і.: Кілька слів про самі проєкти. Хто приймає 
рішення про їх реалізацію? Де відбуваються пока-
зи?  

Д. к.: Система досить заплутана, як на перший 
погляд. Існує безліч різних театрів, з яких на сьогодні 
найбільшими є 3-4. Це Оксфордський драматичний  
театр та комерційні театри. Вони надають можливість 
постави однієї-двох студентських робіт на семестр, 
які показують глядачам упродовж тижня. Іноді ця 
сцена надто велика для студентських робіт, більше 
підходить для мюзиклів, тому зазвичай вони надають 
перевагу мюзиклам. Також є театр Кібле О’Рейлі в 
коледжі Кібле, і будь-хто зі студентів може там по-
ставити виставу. Коли ви подаєте заявку на постанов-
ку в цьому театрі, її розглядає студентський комітет, 
котрий обирає, які п’єси краще поставити. Студенти 
також розпоряджаються грошима, тому президенти 
коледжу чи театральних спільнот керують фондом 
коледжу чи іншими фондами. У них може бути 
7-8 тисяч фунтів в банку, з цих грошей вони можуть 
фінансувати вашу постановку чи якусь її частину, 
якщо це виглядатиме достойно та буде самоокуп-
ним. Вони дають гроші перед виставою і, якщо вона 
успішна, повертають собі ці витрати. Оксфордський 
театр підтримує сам себе. Якщо є впевненість у тому, 
що вистава окупиться або що вона є вартісною теат-
ральною роботою, для Оксфордського середовища 
зокрема, тоді для її постави буде виділено кошти. Тут 
студенти працюють зі студентами, які працюють з ін-
шими студентами – так усі підтримують усіх і самих 
себе. Це надзвичайно корисно, бо люди навчаються 
безлічі аспектів комерційної діяльности театру, ве-
дення маркетингу – без офіційної освіти, що не є тут 
вкрай необхідною. Ця освіта забезпечується набутим 

практичним досвідом.  Звісно, є суто мистецькі уні-
верситети, і це цілком нормально, якщо ви хочете нав-
чатись в театральній школі. Я знаю студентів, з якими 
познайомився вже коли вони завершували навчання 
в Оксфорді, і деяким із них справді було потрібно ще 
повчитись у театральній школі аби вдосконалитись. 
Але є й такі, хто вже став блискучим актором і нав-
чання у театральній школі не потребує. Одна дівчина, 
випускниця минулого року, справді чудова акторка, 
зараз працює в театрі Олд Вік. Я не вважаю, що всім 
обов’язково завершувати театральну школу. Так, це 
корисно багатьом людям, але це не є необхідністю. У 
вас завжди має бути конкретна ціль – чому ви йдете 
навчатись саме в ту чи іншу театральну школу. І че-
рез те, що навчання дороге, і тому, що повинні чітко 
знати, чого прагнете навчитись.  

М. і.: Поясніть, будь ласка, яким чином комерцій-
на складова, самоокупність майбутньої студентської 
роботи  пов’язані із назвою клубу, який Ви очолюєте 
– Експериментальний? У чому експеримент, якщо 
умовою реалізації проєкту є його комерційна успіш-
ність?

Д. к.: Клуб експериментального театру було за-
сновано понад півстоліття тому. Він отримав таку 
назву, бо протистояв Оксфордській театральній спіль-
ноті, яка все ще існує і яка ставить Шекспіра і кла-
сичні п’єси на великій сцені, академічно, для великої 
кількости глядачів. У мене складається враження, що 
зараз в Україні театр ближчий до того, яким у нас він 
був тоді, коли була велика різниця між академічним та 
експериментальним театром. Зараз у нас все – експе-
риментальне. Тому назва “Клуб експериментального 
театру” зараз радше тільки назва.

М. і.: Як особисто Ви пишете і ставите п’єси?
Д. к.: Щодо написання п’єс та експериментів, 

то скажу, що все залежить від середовища та місця. 
Я не міг би в жодному випадку подавати свою п’єсу 
до Оксфордського театру, вони не ставлять нових 
п’єс, працюють як платформа для показу вистав. А 
ось в Національному театрі ставлять та створюють 
нові вистави та можуть вивозити їх кудись, викорис-
товуючи інші приміщення, зокрема, й приміщення 
Оксфордського театру. Але я можу ставити вистави 
в студії, що працює при Оксфордському театрі, і я 
поставив там 3-4 п’єси, які написав. Там тільки 40-50 
глядацьких місць, і аби зібрати публіку, я поширював 
інформацію серед друзів, які прийшли подивитись 
виставу. Також ще є мистецький центр North Wall – це 
професійний театр, і вони дають одну можливість 
для студентської авдиторії на рік. Свою попередню 
п’єсу я поставив саме там. Це було найбільшою моєю 
роботою, це був професійний театр і нова драма. Це 
найбільше з того, що я міг зробити в Оксфорді. Як 
Ви бачите, все залежить від місця, від театрального 
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простору. Але в загальному в Лондоні і в Британії 
більшість п’єс – це нові п’єси, нова драма або ж пе-
реробка класики – Шекспіра, Чехова, ще когось. Вони 
добре продаються. Не подумайте, що нова драма у нас 
непопулярна. Вона добре продається, і люди ходять 
на неї. Люди не хочуть бачити роботи з 1990-х, їм 
цікава сучасність. 

М. і.: Ви лише назвали свої роботи, але найго-
ловніше, мабуть – про що вони, де, як і з ким довелось 
працювати? 

Д. к.: В Оксфорді зазвичай все роблять доволі 
швидко. Семестр триває 8 тижнів, тож на підготовку 
вистави є 3-4-5 тижнів, десь так, після чого ми пока-
зуємо виставу 3-4 рази в театрі, з середи по суботу. Так 
працює система. Коли я вперше приїхав в Оксфорд, 
відбувався конкурс для першокурсників на написання 
30-хвилинної п’єси, ми з моєю подругою Дейзі якраз 
познайомились перед цим. Тож я написав п’єсу, це 
була романтична комедія, про досить сумну історію 
хлопця з Ессексу, який працював на вітряній елект-
ростанції та знайшов наречену в інтернеті – з російсь-
кого міста Казані. Це була така сатирична романтична 
комедія про їхню любов онлайн, про політику Сходу 
та Заходу, а осільки Дейзі знає російську, деякі тексти 
у нас звучали російською з англійськими субтитрами. 
Всі дивувались – хто цей першокурсник, який пише 
п’єсу наполовину російською мовою? Всі були дуже 
здивовані. Ми працювали дуже інтесивно над цією 
виставою, щодня, щовечора. Решта ж учасників  того 
конкурсу ставилась до роботи дуже просто, проводи-
ли вправи на знайомство, щось пробували, не більше. 
Тому, коли всі прийшли подивитись на нашу роботу, 
були вражені: “Що!?”. Вони уявити не могли, як нам 
вдалось це все здійснити за 3 тижні. А нам просто 
дуже подобалась робота, тому ми працювали щове-
чора. Це була моя перша вистава в Оксфордському 

джек ÊлÎвеÐ

Репетиція та афіша вистави “Прогулянка пляжем”. 
Драматург та режисер – Джек Кловер. 
Оксфорд, Велика Британія.
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університеті у ролі режисера та драматурга. Поміж 
тим я ще займався акторською майстерністю, грав 
у двох виставах того року. А за декілька тижнів до 
початку навчання в Оксфорді я поставив свою пер-
шу виставу в Единбурзі. Вже на закінчення першого 
навчального року я поставив свою другу п’єсу “Про-
гулянка пляжем”, вона все ще, мабуть, залишається 
моєю улюбленою п’єсою. Атмосфера і структура її до 
певної міри схожа на львівський “Сад”, тільки глибо-
ко занурена в британський контекст. Ця п’єса – про 
священика з Ессексу, який щойно втратив дружину 
через рак, і раптом зустрів молоду сімнадцятирічну 

дівчину-безхатька. Між ними щось відбувається, і ми 
не знаємо – чи це історія кохання, чи щось інше. Але 
вони допомагають одне одному жити. Одна акторка 
грає і дівчину, і дружину у спогадах чоловіка. Тому 
певною мірою структура схожа на “Сад” і водночас 
– інша. Я хочу переписати цю п’єсу, хочу, щоб це була 
п’єса про абсолютно платонічну історію кохання, яку 
всі неправильно розуміють. Адже  коли люди бачать 
50-річного священика і 17-річну дівчину, вони дума-
ють: “це щось дуже дивне”. Неправильно зрозумілі 
історії кохання – це моє улюблене (усміхається). 
Не хочу багато розводитись, але є ще три п’єси, які 

Афіша та світлина творчого складу вистави “Якби Еліс...”. Драматург  та режисер – Джек Кловер (в центрі). 
Клуб експериментального театру. Оксфорд, Велика Британія.
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я поставив минулого року – дві в Оксфорді і одну 
у Празі. Одна з них була дуже швидко створена в 
нашому Клубі експериментального театру для 4-ох 
дівчат, називалась “Якби Еліс…”. Уся п’єса склада-
лась з гіпотетичних ситуацій і коротких сцен, кожна з 
них починалась подібно: “якби Еліс вчасно приїхала 
в супермаркет”, “якби Еліс попрощалась..”, “якби 
Еліс…”.  У загальному йшлось про її жаль – жаль 
за тим, що не вона пішла сама купити рукавиці в 
магазин, а її хлопець поїхав замість неї, потрапив 
в автокатастрофу і загинув. Тому вона переповнена 
тими “якби, якби”. Зрештою, це була дуже швидко 
написана п’єса. Наступна – в рамках фестивалю нової 
драми в Оксфорді – це перша моя п’єса, яку ставив  
інший режисер, і я написав її літературнішою мовою. 
Згрубша, там йдеться про острів, про Шотландію і 
людей, яким уряд наказав прийняти сирійських бі-
женців. Я використав метафору для порівняння, щоб 
сказати: як це – бути на острові, а не на великій зем-
лі? чи про молодь, яка їде з дому, аби знайти роботу, 
і про правила, за якими суспільство має приймати 
чужинців і так далі. Цю п’єсу я написав для фес-
тивалю в Оксфорді і потім в кінці року поставив її 
також в Празі. А остання, і найбільша, моя робота, 
це була переробка, і я не згадую зазвичай про неї в 
Україні, оскільки її часто неправильно розуміють. 
Це переробка тієї моєї першої п’єси, яку я ставив в 
Оксфорді, про хлопця з Ессексу, який познайомив-
ся з дівчиною з Росії. Я змінив цю роботу, зробив її 
більшою, політичнішою, складнішою. Тепер хлопець 
з Ессексу зустрічає дівчину не з Росії, а з України, з 
Одеси. У цій романтичній комедії щось весь час “йде 
не так”, вона – про гендерну різницю, про те, що часто 
люди їдуть в Росію чи Україну, аби знайти дружину, й 
іноді ці історії справді жахливі. Але найперше я хотів 
показати ніжність, яка іноді з’являється, коли люди 
сумують, і наголосити, що в Британії теж є сексизм 
та нерівність. Це була велика постановка, у нас було 
10 акторів, команда складалась з 20 осіб, у нас були 
гурт з 4-ох осіб, які співали російською, ця робота 
стала успішною, квитки чудово продавались, але не 
люблю про неї говорити, оскільки всі думають, що я 
щось негативне згадую там про Україну. Хоча я був 
задоволений цією роботою, вона справді вдалась. 

М. і.:  Дякую, Джеку. Російські пісні, Казань. 
Звідки у британського хлопчака  зацікавлення славіс-
тикою і русистикою зокрема? 

Д. к.: Все просто. У моїй школі російська була 
на вибір, і я настільки ненавидів французьку, що об-
рав російську, аби тільки не вчити французьку. Але 
терпіти не міг і російської мови десь до 15-16 років. 
Поки вперше не полетів до Росії – і це була справді 
незабутня шкільна подорож. Було дуже страшно, але 
в нас були божевільні пригоди, ми відчували себе 

живими і все здавалось таким реальним в той момент! 
Ми побували тоді в Москві та Санкт-Петербурзі. І я 
почав читати російську літературу. І тоді вже на ху-
дожньому рівні зрозумів, як часто цю частину світу 
неправильно розуміють на Заході. Маю на увазі не 
тільки Росію, а й Україну, і Білорусь. 

М. і.: Можете пригадати момент, коли вперше 
почули про Україну? З Росією все зрозуміло – Ви 
вчили літературу, культуру, мову. А коли “юкрейн” 
прозвучало уперше? 

Д. к.: Думаю, я завжди знав про Україну, зокрема 
з новин, але в той час я був досить малим. Свідомо 
воно з’явилось, мабуть, 2014 року під час Майдану. 
Саме тоді я зрозумів, як багато людей тут розмовляє 
російською, я не знав цього раніше. І зрадів: отже, 
замість Росії я можу поїхати в Україну?! Коли вже 
навчався в університеті, від студентів, які їхали по 
програмі на рік за кордон, багато чув про Київ. Тому 
минулого року теж поїхав до Києва з моєю подругою 
Дейзі. Ми приїхали на мовні курси на тиждень, а тоді 
поїхали на вихідні в Одесу. Чудово провели тут час, 
дізнались більше про Майдан, про зміни в країні. Нам 
обом спало на думку, що це – цікаве місце, тут небага-
то англомовних людей, які можуть розмовляти росій-
ською. Тому цікаво було б дізнатись більше про цей 
край та допомогти людям, принаймні комунікацією з 
нашими друзями. Бо країна так швидко змінюється, 
що розумієш – це справді унікальний момент. 

М. і.: На прем’єрі Вашої вистави “Сад” був при-
сутній український драматург Дмитро Левицький. З 
ким із театральної спільноти в Україні Ви ще знайо-
мі? 

Д. к.: Поки що я знаю небагатьох. Дейзі у вересні 
працювала волонтером у київському “Театрі Пересе-
ленця”. Вона також знайома із Настею Таргановою, 
котра познайомила нас із Андрієм Біликом, а той 
своєю чергою запропонував приїхати і попрацювати 
у Львові. На цю пропозицію я охоче пристав. З теат-
ральних робіт бачив вистави “Театру Переселенця”, 
у Харкові дивився  “Прекрасные цветы”, де познайо-
мився з режисером Артемом Вусиком, котрий, до речі, 
у Львові завершує свою чергову виставу “Любов”. 
А виставу “Мій дід копав”, де  Дмитро Левицький 
– драматург, хотілося б повезти в Британію, аби люди 
краще зрозуміли Україну, це було б чудово. 

М. і.: Коли Ви з Харкова виїхали до Львова про-
водити воркшоп, у Вас вже були наміри щодо виста-
ви? Чи “Сад” виник несподівано?

Д. к.: Сподівано...  Я хотів цього. Як Ви розумієте 
з того, що я розповів про мої попередні роботи, за 
два роки навчання в Оксфорді я поставив 4-5 вистав. 
Кожна з них йшла тиждень, тож я звик працювати 
дуже швидко. Тому я приїхав до Львова  із впев-
неністю: “Звісно, я можу написати п’єсу за тиждень 

джек ÊлÎвеÐ
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Марія Городечна – Віолетта, Ярослав Федорчук – Петро 
у виставі “Сад”. Драматург та режисер – Джек Кловер.  
Міжнародний проєкт за участи Першої сцени сучасної дра-
матургії Drama.UA та Львівського академічного  театру 
ім. Леся Курбаса. Світлина – Дар’я Бедернічек.

і поставити її!”. Я думав, ми завершимо її до кінця 
березня – початку квітня цього року, оскільки для 
мене найважливішим є поставити роботу. Але тоді я 
не знав, наскільки усі учасники воркшопів зайняті. 
Тож із “Садом” найдивніше було те, що я написав 
її дуже швидко, а у підсумку вийшло щось значно 
більше, ніж я очікував: вистава на сцені і на афіші 
Театру Леся Курбаса, з шанованими глядачами, які 
прийшли подивитись прем’єру. Я планував, що це 
буде короткотривалий проєкт, і зараз думаю над тим, 
як він має рости далі. Питання у тому, як розвивати 
спектакль, аби він справді відповідав тому простору, 
який для нього відкрився.

М. і.: На Вашу думку, “Сад” міг народитись 
тільки в Україні? Чи це могло б статися і на Вашій 
батьківщині, у Британії – як-от історія про збирання 
мушель на березі?

Д. к.:  Дивно, але та п’єса про мушлі найбільше і 
нагадує “Сад”, і якщо б мені потрібно було привезти 
сюди вже написану п’єсу, я б обрав саме її. Вона дуже 
універсальна, як і “Сад”. Я навіть переймався тим, що 
“Сад” надто універсальний. Я хвилювався, оскільки 
знав, що в мене чудові актори, я повинен написати 

п’єсу для них, але в мене немає певної відправної 
точки, місця для старту, матеріялу, я відірваний від 
контексту. Тому мені потрібно було писати про те, що 
я знаю, а це – сім’я у відкритих обставинах. Таким є 
для мене пасторальний образ – образ Саду. На папері 
п’єса нудна, але імпровізовані монологи додали коль-
орів цьому тексту. Більшість історій у п’єсі я вигадав, 
як і структуру, але багато усього базується на тому, 
що я десь колись чув. Дивно, але те, що я придумав, 
виявилось напрочуд правдивим у реальному житті. 

М. і.: Ваша вистава-історія настільки проста, що 
цим збиває з пантелику рафінованих театралів...

Д. к.: Не люблю претензійности, думаю, театр не 
має бути претензійним, а він іноді саме таким і є. У 
будь-якому разі, коли я зустрівся з Анною Єпатко у 
перший день мого перебування у Львові, наша зустріч 
звучала трохи як допит:  хто цей іноземець? чому він 
хоче працювати над проєктом саме з нами? якщо це 
буде чергова робота про війну чи страждання – я не 
хочу з цим працювати! Анна запитала, чи я зацікав-
лений війною тут, чи саме по це приїхав. Вона не 
вимовила цього, але, думаю, мала на увазі – чи я не 
ще один із тих режисерів, які приїжджають сюди, аби 
на основі зібраної інформації створити якесь фрік-
шоу. Бо тут, мовляв, війна, тут є про що говорити. 
І я сказав, що ніколи не думав, ніби можу про таке 
писати, я не українець, я не знаю нічого про це. І тому 
я дуже радий, що працюю над виставою про любов, 
про бабусь, бо ці історії потрібними є всюди, і мож-
ливо – особливо в тих місцях, де переважно сучасний 
театр говорить  – про страждання.  

М. і.: Як на мене, сила  Вашої роботи в тому, що 
вона привертає увагу глядача до ще однієї теми, про 
яку український театр не надто прагне говорити. Ця 
розмова – про приватну пам’ять, про те, наскільки 
ми з нею пов’язані, як ми з неї виростаємо, наскіль-
ки вона необхідна нам для того, щоб жити сьогодні. 
Ви справді не уявляєте, наскільки це важливо, і як 
відрізняється свідомість мешканців України  і тієї 
ж Британії, коли йдеться про пам’ять. Адже у нас 
зв’язки між поколіннями свідомо руйнували упро-
довж багатьох століть... 

Д. к.: Я думав про це, коли ми говорили з Дейзі 
перед тим, як вперше сюди приїхати.

Я тоді ще не знав,  що маю робити, тому почав 
з емоційних тем, про які я міг би написати – про-
щання та зустрічі, але мені здається, Дейзі першою 
зрозуміла важливість цієї теми. Вона сказала, що є 
велика різниця  між поколіннями в Україні, значно 
більша, ніж у Британії. Вона це бачила на прикладі 
своїх друзів з Києва та Дніпра. Так, звісно, різни-
ця між поколіннями присутня в будь-якому куточку 
світу, і в Британії також. І я не хотів прямо заявляти: 
“Ось, погляньте, у вас така дистанція між поколін-
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нями...” Навпаки, мені подобається показувати, що 
є спільного між ними, оскільки часто ця дистанція є 
проблемою нерозуміння між старшими і молодшими. 
Тому я справді радий, що робота виявилась до певної 
міри доречною в Україні. 

М. і. У мене провокаційне питання: під час виста-
ви мене не полишала думка, що Ви пишете так, наче 
б у вас в Британії не було Сари Кейн! Здається, після 
неї неможливо писати і ставити так, як це робите 
Ви... Вибачте... 

Д. к. Я насправді не так аж багато читаю, але 
мені не дуже подобається Сара Кейн. Вона чудова 
і дуже сильна, це обличчя театру 90-их, її люблять 
багато моїх друзів та режисерів, але для мене вона є 
дещо застарілою. Ні, вона дуже застаріла. Вона дуже 
багато страждала і пережила, і для неї саме це було 
реальністю. Але для мене писати про щось таке було 
б дуже дитячим та дурним, я не страждав ні від чого і 
зі мною нічого не сталось. Я бачив одну п’єсу драма-
турга стилю і класу Сари Кейн, де показували жахливі 
речі на кшталт спалення трупів та поїдання дітей. Це 
ніяк не торкає мене. Воно не є реальне. Тому залишає 
мені байдужим. 

М. Г.: Отже, для Вас театр обов’язково повинен 
бути пов’язаним із реальним досвідом реальної лю-
дини?

Д. к.: Зовсім ні, це залежить від мети, яку ви 
ставите. Для мене – оскільки мій матеріял дуже тон-
кий, не дуже драматичний, простий і певною мірою 
банальний – все має бути реалістичним, аби працю-
вати. Бо коли матеріял простий, тоді все повинно бути 
доволі банальним, аби його справді можна було відчу-
ти. Мій матеріял не є театральним у звичному сенсі. 
Я хочу згодом зробити нетеатральне театральним, 
бо ж люди все одно очікують “театральности”. І це 
мій набільший виклик у цьому проєкті – залишити 
матеріял реалістичним і водночас зробити більш те-
атральним, використовуючи такі засоби як музика, 
рух, світло тощо. 

М. і.: Чи Ви бачите текст “Саду”, поставлений в 
іншому театрі, іншим режисером? 

Д. к.: Насправді я б хотів, аби щось таке сталось. 
Просто хвилююсь за текст – він може бути банальним 
та простим, коли його читаєш. Тому страшно давати 
його комусь іншому, але я відкритий до будь-яких 
варіянтів. Скажу так: я довіряю режисерам, але мен-
ше довіряю своєму текстові. 

М. і: Дозволю собі риторичне запитання: судячи 
з того, що Вам вдалося створити у “Саді” справжній 
ансамбль з представників різних театрів та шкіл, Вам 
добре працювалось із львівськими акторами?

Д. к.: Так, мені дуже сподобалась наша праця. 
Найкраще, коли зустрічаються люди, які справді хо-
чуть працювати, присвятити цьому свій вільний час, 

Анна Єпатко – Катя, Андрій Петрук – Том у виставі “Сад”. 
Драматург та режисер – Джек Кловер. Міжнародний проєкт 
за участи Першої сцени сучасної драматургії Drama.UA та 
Львівського академічного театру ім. Леся Курбаса. Світли-
на – Дар’я Бедернічек.
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адже робота для “Садом” для усіх була позанормо-
вою. 

М. і: За атмосферою, за спільною роботою ко-
манди – чи нагадувало це Вам  подібні проєкти в 
Оксфорді?

Д. к.:  Так! Аж дивно, як все схоже, як львів’яни 
схожі на моїх оксфордських друзів! Звісно, це зале-
жить і від вистави також. Тут у людей в більшості 
дуже професійний підхід, дуже привітне ставлення, 
висока відповідальність, тому усе це справді нагадує 
Оскфорд. 

М. і.: Знаю, Ви берете уроки української мови..  
Д. к.: Так, я хотів би вивчити українську мову.
М. Г. Ваше улюблене місце у Львові?
Д. к.: Взагалі? О Боже!(Замислюється). Це або 

балкон Театру Курбаса, або дворик Театру Лесі... 
М. і.: Дякую...

Розмовляла Майя Ілюк
Переклала з англійської Софія Гарбузюк
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З 1 по 6 червня 2017 року в китайському Наньчуні 
(провінція Сичуань) відбувався ІІ Міжнародний тиж-
день лялькового мистецтва – фестиваль театрів ляль-
ок і театрів тіней, де були представлені також і евро-
пейські театри, у тому числі – з України (Київський 
академічний театр ляльок і Черкаський академічний 
театр ляльок). Відкривав фестиваль Державний театр 
гігантських ляльок з м. Наньчун (провінція Сичуань, 
Китай) виставою про Великий шовковий шлях.

Китайці сотворили диво. Коли прийшло це від-
чуття? Коли розхилена завіса знов і знов являла 
всю феєричну пишноту лялькового дійства? Коли 
стомлені красою глядачі підвелися вітати останні 
недосяжні европейцям лялькові екзерсиси? Чи коли 
побачили розтерзані експресією акторські обличчя 
під велетенськими ляльками? Ні, власне, – коли над 
розбурханою залою у незбагненному, потойбічному 
спокої попливли все ті ж досконалі мистецькі створін-
ня – ляльки… Ляльки-велети, ляльки-боги. З темря-

велÈÊÈÌ шÎвÊÎвÈÌ шлßхÎÌ

Ярослав ГРушецький

ви зали, з темряви праісторії. Поняття “над-актора”, 
“над-маріонетки” унаочнилися у цій піднесеній ході 
буквально. Від вивірености і безупинности кожного 
їхнього кроку віяло крейгівською1 містикою, а від 
незворушности й таїни застиглих посмішок – убивчи-
ми постулатами фон Кляйста2. Здавалося, гігантські 
ляльки у цей момент ставали ще вищими на зріст, не-
наче возносилися над будь-яким людським лементом 
і долішньою суєтою. 

Легендарна тема першої фестивальної вистави 
китайського лялькового театру з м. Наньчун про про-
кладення останньої (західноевропейської) ділянки 
Великого шовкового шляху, очевидно, мала не лише 
збентежити естетичну уяву глядача, але й відповідно 
налаштувати його символічно-асоціятивні рефлексії. 
Про те ж промовисто свідчив також і склад учасників 
фестивалю, представлений у рівному співвідношенні 
театрами тихоокеанського регіону і театрами-евро-
пейцями. Українці закріпили факт такої цивілізацій-

1 Ґордон Крейг (1872–1966) – видатний англійський режисер, новатор театру. У своїй ґрунтовній праці 
“Про мистецтво театру” у художній формі пророчих візій змалював власне захоплення естетикою прадавнього 
сакрального театру ляльок. (Крег Е. Г. Про мистецтво театру / Едвард Гордон Крег; [пер. з англ. Н. Корнієнко 
і Л. Танюка]. – К. : Мистецтво, 1974. – С. 102-103). 

2 Гайнріх фон Кляйст (1777–1811) – видатний німецький письменник, драматург. Декларував у книзі “Про 
театр маріонеток” естетичну “чистоту” театру ляльок у порівнянні з “театром людей” (Клейст Г. О театре 
марионеток // Клейст Г. Избранное. М.: Худож. лит., 1977. – С. 514.). 

(ІІ Міжнародний тиждень лялькарського мистецтва в китайському Наньчуні)
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но-культурної “змички” виступами двох вітчизняних 
колективів.

Такі масштабні міжконтинентальні мистецькі 
явища навряд чи мають за основну мету суто теат-
ральні пошуки. Скоріше, спробу ширшого, глибшого 
міжлюдського порозуміння, коли мовні знакові сис-
теми буквально замовкають, поступаючись місцем 
значно давнішим, “безпосереднішим” формам спіл-
кування. На рівні зображувальних об’єктів, інтонацій, 
щирих чи не дуже поглядів тощо, – знаків, котрі ще 
не склалися у систему… Принаймні, виграють ті, 
хто максимально наближується до їхньої нехай ще 
неусталеної стихії.

Очевидно тому одним із фаворитів журі виявила-
ся вистава новозеландської трупи Little Dog Barking 
Puppet Theatre про малого крокодильчика, який став 
вихованцем качиної сім’ї і, подорослішавши, вже не 
міг її зрадити… Окрім досить жалісливого і досить 
драматичного сюжету, прозорого і “покрокового” 
його викладу, здатного досягти останнього ряду та 
близького нашій “пострадянській душі” морально-ви-
ховного аспекту, вистава відрізнялася чистотою при-
йому. Творці дотрималися ще однієї умови, оскільки 
фестиваль робив особливий акцент на тіньовий театр 
ляльок. Новозеландці вдалися до театру кольорових 
тіней, запозичивши його з пра-прадавнього ваянг-
куліт. 

Дійсно, помітною була увага і повага европей-
ців, американців і австралійців до цього традиційно 
етнографічного типу лялькового театру, що дозволяє 
говорити про відкриття його “другого дихання”, впро-
вадження до творчого арсеналу новітніх виражаль-
них прийомів. Більшість чисельних китайських труп 
також зверталася саме до лялькового театру тіней і 
представляла різноманітні реконструкції та переспіви 
старовинних мітів та дійств, аж до дбайливо збереже-
них автентичних форм у виконанні високошанованих, 
“спадкових” лялькарів. Таким був виступ відомого 
Майстра Фена з Тайянського академічного лялько-
вого театру тіней провінції Шаньдун. Поважні гості 
фестивалю з Европи, знайомлячи мене з Майстром у 
кулуарах, поштиво знижували голос. Адже сьогодні 
у руках цього лялькаря жива, понад 600-річна історія 
Шаньдунського лялькового театру тіней, бо Майстер 
Фен – реальний деміург (сказати українською – вер-
тепник), що один відтворює незмінне дійство і як 
художник, і як актор, і як музикант. Серед багатьох 
видів і форм лялькового театру Китаю це єдина тра-
диція одноосібного виконання лялькової вистави. 

І дуже доречно на науково-практичній конферен-
ції (присвяченій різним аспектам сучасних театраль-
них пошуків, яка зібрала досить поважну кількість 
вчених-мистецтвознавців з усього світу) один до-
слідник-ентузіяст з Каліфорнії буквально вивернув 

перед очі учасників власну колекцію з кількох де-
сятків справжніх ляльок ваянг-куліт, надавши усім 
можливість власноруч доторкнутись до приспаної 
магії старовинних демонічних личин. 

 Ще одним, тепер уже европейським театром, 
який продемонстрував прихильність саме до тіньо-
вого театру ляльок, став відомий серед лялькарів 
подружній дует Хакемаасів з Голландії. Правда, 
епічність і масштабність викладу подій, притаманна 
традиційному азійському театрові ляльок, у виставі 
голландців поступилася суто европейській традиції 
суб’єктивізації внутрішнього світу героя (чи то ге-
роїні) – наразі “домашньої” жінки, яка облаштовує 
гармонійний світ навколо себе. Тиха, невигадлива 
оповідь манила крізь вутле віконце-екран до світу 
благословенних ілюзій.

Показовий і плідний рух пошуків світового ляль-
карства – Великим шовковим шляхом на Схід – може 
стати для нас і додатковим досвідом і додатковим 
стимулом: у середовищі українських лялькарів не-
змінну вірність тіньовому театру ляльок зберігає сьо-
годні хіба що творча майстерня Андрія Солоняка з 
Харкова, тримаючи планку на абсолютно сучасному 
світовому рівні. 

На жаль (чи на щастя – ми хоч трохи по-справж-
ньому відчули тамтешній Час), програма фестивалю 
не передбачала можливости ознайомлення з вистава-
ми всіх учасників – локації їх проведення намагалися 
максимально охопити межі багатомільйонного полісу. 
Почасти ці прогалини вдалося заповнити конферен-
ціями, презентаціями та й просто посиденьками з іно-
земними побратимами. Назагал, мистецький курс сві-
тового лялькового театру лишився незмінним – певна 
всесвітня гуманітарна місія, а, відтак – мінімізація 
мовних бар’єрів, мобільність форм, як із опорою на 
старовинні зразки, так і без того. Здавалось, головною 
рисою фестивалю у Наньчуні стала очевидна резуль-
тативність синтезу полярних мистецьких традицій. 

Обидва українські театри у цій “мультикультурній 
суміші”, попри текстову основу вистав, почувалися 
впевнено і бадьоро, адже система державних театрів 
в Україні поки що дозволяє не надто економити на 
витратах. Черкасці представили у власній виставі про 
“Лисичку, Котика і Півника” авторські ляльки Каріни 
Чепурної (фаворитки Всесвітнього фестивалю теат-
рів ляльок у Ченду 2012 року), оригінальну концертну 
форму викладу подій архаїчної казки, і, зрештою, без 
особливих зусиль змушували глядачів тисячних залів 
не полишати своїх місць протягом усього дійства. 
Як результат – рішення журі фестивалю – перемо-
га у номінації “Візуальна образність”. Правда, слід 
уточнити одну специфічну деталь, притаманну суто 
китайським фестивалям, а саме – кількість перемож-
ців у кожній номінації сягала доброго десятка театрів. 

ßрослав гÐушеÖьÊÈй
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Кияни з “Гусями-лебедями” піднялися сходинкою 
вище, але оскільки полишили фестиваль до урочисто-
го закриття, отримають свого “Оскара” лише восени, 
коли китайська делегація довезе до Києва нагороду 
власноруч. 

Численні майстер-класи, що їх проводили за-
кордонні учасники, були досить прагматично ске-
ровані на першу ланку майбутніх китайських ляль-
карів – гуртківців, викладачів шкіл і садочків. У цих 
цілеспрямованих щепленнях культурної інакшости 
проглядало нав’язливе загальнонаціональне бажання 
китайців подолати, скажімо, реальний чи надуманий 
комплекс “культурної меншовартости”, “наздогнати” 
сучасний західний світ у мистецьких технологіях і 
підходах. Така европеїзація проглядала досить по-
мітно у виступах деяких новостворених китайських 
труп, переважно, приватних, коли звичний прийом 
тіньового театру модернізовувався стилістично, а 
тематика дії виходила за межі мітології і зосеред-
жувалася на проблемах “тут і зараз”. Це ще далеко 
не “theatre verbatim”, і все ж… У виставі “Імпера-
торська площа” Чендунського театру ляльок “Земля 
нових радостей” перше доросле питання дівчинки-
сучасниці про найкраще місце у світі скеровує героїв, 

зрештою, до площі у рідному Чен-
ду, її опоетизованої минувшини і 
модернового майбуття... Ця зміна 
трендів на сучасніші й “про-евро-
пейські” виглядала, однак, як хо-
роша людська жадоба до новацій 
і відкриттів, адже сьогодні мож-
ливостей пізнавати і приміряти 
на себе все і вся у китайців стає 
чимраз більше. Помітним також 
було захоплення тими формами 
европейського театру ляльок, що 
давно вже у нас вважаються кла-
сикою жанру. Зокрема, у фаворити 
фестивалю потрапили німецький і 
португальський театри з добротно 
зробленими естрадними номерами 
за участю пародійних маріонеток, 
які “розвінчували” вади буржуаз-
ної естради тридцятирічної давни-
ни. Зрештою, так, поки що, виявив 
себе рух все тим же Великим шов-

ковим шляхом, але вже на Захід, у бік европейських 
мистецьких зразків. 

Не оминули китайські друзі своїм інтересом і ук-
раїнський театр ляльок. 

На відміну від решти Европи (тієї, що за нашим 
західним кордоном), Україна лише сьогодні отримує 
реальну можливість безперешкодних і продуктивних 
цехових контактів у театральній справі. Для звичай-
ного викладача Шанхайської театральної академії 
Вен Женга давно перестали бути таємницею мистець-
кі та освітні процеси у Польщі, Німеччині, Франції 
(всього близько восьми країн, де він мав можливість 
стажуватися в останні роки). А от Україна у його 
пізнавальних інтенціях, на гірше чи на краще, про-
довжує зберігати статус таємного бонусу. 

І ще: суворо-промисловий Наньчун, вклавши 
чималі кошти (за українськими мірками – просто 
неймовірні) у проведення “простого” лялькового 
фестивалю, крім усього, спробував вирішити щонай-
менше два практичні й корисні завдання. По-перше, 
дав можливість доброму десятку тисяч містян відчути 
себе щирими і гостинними господарями, частиною 
могутніх інтеграційних процесів, зрештою, частиною 
усього людського загалу планети. І друге – бездоган-
но чітка робота всього організму фестивалю стала 
чудовою мовною практикою для сотні волонтерів 
– студентів Чендунського інституту іноземних мов 
Сичуанського університету. А молодь успішним 
досвідом ніколи не гребує, то ж бо, очевидно, далі 
– буде. 

Черкаси, червень, 2017. 

Творча група Черкаського академічного театру ляльок під 
час урочистого закриття фестивалю з нагородою у номінації 
“Візуальна образність”.
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Майже два роки тому драматургиня Наталка Во-
рожбит і режисер Георг Жено відкрили особливий 
театр. Його поява навряд чи була б можливою і без 
участи Олексія Карачинського – військового психоло-
га з досвідом неодноразової роботи в АТО (операція в 
зоні воєнних дій на Сході України). Нині “Театр Пе-
реселенця” чи не найпомітніший і найактуальніший 
театр в Україні.

Покликаний працювати зі складною соціяльною 
групою – людьми, які втратили своє житло й пере-
жили війну, – такий театр дає можливість бути почу-
тими людям, які щодня мусять доводити своє право 
на життя.

Варто відзначити, що для України загалом поява 
такого театру – це вже само собою подія. Нова дра-
ма й документальний театр, підживлені ситуацією в 
країні, щойно сформувались як тенденція. В системі 
державних і муніципальних театрів упродовж остан-
ніх кількох років з’являються лише окремі докумен-
тальні проєкти й п’єси сучасних авторів. Сьогодні 
українському глядачеві нарешті стали відомі імена 
таких українських драматургів як Наталка Ворожбит, 
Павло Ар’є, Віра Маковій, Ганна Яблонська. Також 
популярности набирають тексти західних авторів, 
зокрема, користуються попитом п’єси ірландця Мар-
тіна МакДонаха. Однак ще п’ять років тому тут лише 
зрідка з’являлися окремі вистави за творами В. Сі-
гарєва чи С. Кейн. Українська нова драма до українсь-
кої сцени дісталася ж буквально учора.

Ñклад

Театр переселенця не займається інтерпретацією 
класики, не працює з драматургією як готовою п’єсою. 
Драматургічним матеріялом для постав тут слугують 

свідчення очевидців, новини, офіційні повідомлення, 
записи з соціяльних мереж – квінтесенції найгострі-
ших проблем. Він є документальним. Актуальні теми 
таких вистав завжди взяті з життя певних соціяльних 
груп або окремих осіб. Мова й зображальні засоби 
відповідають реальності, в якій живуть герої.

Як правило, в Театрі переселенця не зустріти про-
фесійних акторів, автентичні персонажі, які розпові-
дають історії зі сцени, є його свідками й учасниками. 
Існуючи в реальних умовах, історія окремої, “живої 
людини” розгортається тут і зараз – в реальних умо-

анастасія ГОЛОВненкО
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“ÒеÀÒÐ ПеÐеÑеленÖß”: 
інструкція із застосування

Афіша та сцена з вистави “Де Схід?” . 
Автори проєкту: Георг Жено  та Олексій Карачинський. 
Театр переселенця, 2016 р.
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вах аскетичного приміщення на “Заводі Арт-платфор-
ма” чи вдекораціях павільйонів кіностудії.

біохімічні властивості

В Театрі переселенця не зустрінете й вишуканих 
декорацій і поетичних узагальнень. Головним теат-
ральним засобом автори обирають саму реальність 
– як єдиний можливий спосіб її зображення. Та це 
зовсім не означає, що художня реальність у таких 
виставах не створюється. Як тільки-но “актор” ви-
ходить під софіт – виникає мізансцена і починається 
театр.

Автори такого театру завжди працюють з гостри-
ми темами й соціяльними проблемами, також акту-
альність матеріялу передбачає його проговорення, мо-
ментальну рефлексію й первинний аналіз. За Пітером 
Бруком, такий театр передбачає саме моментальне 
проживання. Переосмислення ж потребує дистанції. 
У цьому сьогодні полягає головна специфіка Театру 
переселенця. Його автори не мають змоги виноси-
ти проєкт “до зрілости”, довести його до ідеальної 
естетичної форми філософського, універсального 
рівня. Щоправда, немає й такої задачі. З плином часу, 
необхідного для справжнього переосмислення сю-
жетів із реальної дійсности, змінюються пріоритети й 
постають нові, нагальніші питання. І тоді або вистава 
приречена втратити гостроту, або вона не може існу-
вати відсторонено від самої дійсности, що лежить в 
її основі. Трактування й висновки принципово поли-
шено на глядача.

Òермін “придатности”

Робота театру почалася навесні 2015 р. з про-
єкту “Де Схід?”, який вперше був презентований в 
рамках форуму “ДонКульт” у Львові. Восени того ж 
року з’являється постійне приміщення на кіностудії 
ім. О. Довженка (в Києві). Перша вистава театру – це 
низка історій різних за віком людей, об’єднаних те-
мою втрати рідного дому на Сході, життя зі статусом 
“переселенець” і особистим знайомством зі смертю. 
Як і більшість вистав проєкту, це приклад театру, який 
вже звикли називати театром свідків: автори докумен-
тальних монологів читають їх зі сцени як актори.

Однією з найвідоміших вистав циклу стала 
“Миколаївка”. В ній діти з однойменного селища, 
охопленого бойовими діями, розповідають про чо-
тири дні війни, які вони бачили. Драматургічний 
матеріял до цього проєкту (як і до інших) принци-
пово не записується й не обробляється у вигляді 
єдиної п’єси. Наталя Ворожбит в одному зі своїх 
інтерв’ю розповідає: “Ми забороняємо записувати 
свої тексти навіть людям, які їх будуть розказувати 
на сцені, тому що вони знають суть на противагу 
актору, який повинен вивчити текст. Ми просто до-
мовляємось: “Ти розповідаєш цей момент, цей мо-
мент і цей момент. А як розповідаєш – у цьому ти 
абсолютно вільний“”.

Натепер проєкти “Миколаївка” та “Де Схід?” за-
вершилися. Справа в тому, що автори (та, зрештою, 
й публіка), поступово втрачають інтерес і необхід-
ність до обговорення минулих подій, енергія їхніх 

Афіша та сцена з вистави “Папа розберется” О. Савченко. 
Режисери – Алік Сардарян та Ліза Сміт. Театр Переселенця, 
2016 р.
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емоцій вичерпується. Адаптувавшись, герої звикають 
до того, що відбулося в їхній історії. Так, зокрема, 
останній показ вистави “Де Схід?”, який відбувся 
на Гогольфесті’2016, вже не викликає первинних 
емоцій, закладених в неї. А штучне їх відтворення і 
гра заперечили б саму концепцію театру соціяльного 
дослідження і терапії.

Ôорма випуску

Мабуть, найважливіша з вистав театру – “Товар”. 
Документальний проєкт Аліка Сардаряна – юнака, 
який потрапляє на війну і стає санітаром медичної 
роти, не маючи медичної освіти. Його головний по-
сил – розказати про справжні смерті на війні, “не 
геройські, не під кіно-музику і вигуки “Слава Ук-
раїні!“”. Матеріялами для вистави слугують історії 
про пережите самим автором – у вигляді монологів, 
його власних фото, авдіо- та відеозаписів. Головним 
рушієм історії, яка створюється з уламків спогадів 
Аліка Сардаряна, стають його рефлексії та потреба 
ними ділитися. “Товар” – це вистава і соціяльний акт 
одночасно. І всупереч усім законам сучасного театру, 
вона виходить на позитивний фінал. Актор-свідок у 
фінальній сцені розказує про те, як солдат, потрап-
ляючи у нелюдські умови, попри все старається за-
лишитися людиною.

До слова, після декількох показів вистави “То-
вар” його автор, який до подій на Сході України мріяв 
стати кінорежисером, починає свої експерименти як 
режисер у Театрі переселенця.

У вересні 2016 р. на фестивалі Гогольфест по-
казали прем’єру “Папа разберется”. Режисерами 
мінімалістичної вистави виступили якраз Алік Сар-
дарян та Ліза Сміт, драматургом – Оксана Савчен-
ко. Це історія літньої жінки з дуже драматичною і 
складною долею. Їй довелося пережити цілу низку 
трагічних подій, а потім ще й війна позбавила її мало 
не останнього прихистку в житті. Наталія Мико-
лаївна завжди хотіла бути режисером, і до початку 
воєнних дій вона працювала з дітьми й випускала 
невеликі вистави. І в проєкті “Папа разберется” нею 
скоріш керує бажання виступити, аніж висловитися. 
Тому героїня з легкістю відкриває глядачеві усі свої 
минулі страждання, експлуатуючи таким чином і 
свою історію, і публіку.

Цього разу Театр переселенця неначе потрапляє у 
пастку. З одного боку, робота з групою професійних 
психологів змогла би надати героїні певну територію 
безпеки. З іншої – у театрі це все ж видалось немож-
ливим. Й тому автори відмовляються від детально-
го розгляду її історії і надаючи героїні можливість 
виступити у виставі, і не зриваючи її психологічні 
захисти.

Профілактика

Олексій Карачинський – психолог, який супровод-
жує створення усіх проєктів Театру переселенця. Він 
наголошує на тому, що головне в театрі відбуваєть-
ся на репетиціях. Це процеси вивільнення травм і 
перетворення їх на потужний досвід. Такий театр 

Сцена з документального проєкту “Товар” Аліка Сардаряна. 
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необхідний насамперед його учасникам, а глядач 
виступає як свідок, потрібний для справжнього про-
живання подій, про які йдеться: знов і знов, допоки 
процес психологічного звільнення не відбудеться. 
Задача організаторів за таких умов – у перетворенні 
вивільнених травм на позитивний досвід. Мета театру 
– вивчення людини й допомога їй.

Òерапевтична група

Праобразами такого театру вважають досліди в 
театрах Ніколая Євреїнова, Адріяна Піотровського, 
Аугусто Бойля, Бертольда Брехта та інших. Як і сто 
років тому, театр, прагнучи оновитися, приносить на 
сцену “документ”. І цього разу документ постає “на 
повен зріст”. Сучасні засоби різняться від давніших, 
і соціяльний театр ХХІ ст. знаходить велику кількість 
нових форм, мета не змінюється – оновити спосіб 
висловлювання.

Сьогодні театрознавці в багатьох країнах, сту-
паючи “гарячими слідами”, намагаються з’ясувати, 
що ж це за феномен, представником якого став Театр 
переселенця. За час його існування вже з’явився й 

У Театрі переселенця.

термін – “соціяльний театр”. Гранична актуальність, 
пункт зіткнення окремої людини з гострою пробле-
мою і терапевтична складова – ось межі, визначені 
для нього сучасними критиками. Однак пам’ятаймо: 
явище стрімко розвивається, тому всі його визначення 
ще досить умовні.

Театр переселенця, ставши першим прикладом 
успішного існування альтернативного комерційного 
театрального проєкту, дав поштовх до розвитку ма-
лих театрів по всій Україні. Лише за минулий рік у 
Києві відкрилися незалежні проєкти “PostPlayТеатр”, 
“Дикий театр”, об’єднання “Хлам”, театр “Практика” 
та інші. В Запоріжжі почала працювати сцена нової 
драми, в Харкові з’явився “Театр сучасного діялогу” 
та ін. І всі ці проєкти сконцентровано на сучасних 
українських і зарубіжних п’єсах, на пошуках нових 
форм, роботі з документом, освоєнні нового сценіч-
ного простору і нової української реальности. Хоті-
лося б вірити, що вже незабаром нас перестануть 
дивувати постановки нової драми на сценах держав-
них театрів, а експеримент і тяжіння до соціяльного 
стануть звичними.
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Вікторія Солов’юк: Анастасіє, ти уже сьомий 
рік навчаєшся у мистецьких вишах, не втомило стіль-
ки часу зберігати статус semper tiro? 

анастасія торос: Вгадала, вже хочеться вільного 
лету. Але варто завершити почате. Все розпочалось 
зі Львова. Я вагалась – куди вступати – у Львівський 
політехнічний університет чи Академію мистецтв. Та 
знала, що це буде напрям, пов’язаний із малюванням, 
бо ще з дитинства цим займалась, навіть 5 років в 
художню школу ходила. З легкістю здобула потрібні 
бали в обидвох вишах, та все ж обрала напрям “ди-
зайн” у Львівській політехніці. Водночас подалася 
до Чехії, але з першого разу не склалось, тому зали-
шилась у Львові. Та після двох місяців відважилася 
випробувати долю ще раз і таки вступила в Західно-
чеський університет в Пльзені. Тут можна було обра-

ти основну і додаткову освіти. Я вирішила поєднати 
візуальне мистецтво і драматичне виховання. Так у 
моєму житті з’явився театр. А далі було навчання 
в Празькій академії мистецтв ДАМУ, студентський 
обмін у Лондоні і багато інших проєктів. За цей час 
зрозуміла: якщо є бажання, можна встигнути зробити 
чимало.

В. С.: Чи відрізняються принцип і формат нав-
чання в Україні і за кордоном?

а. т.: Суттєво. Саме розуміння університету 
відрізняється. До прикладу, Львівська політехніка 
вражає своєю монументальністю, ти усвідомлюєш 
усю серйозність справи, в яку вплутуєшся. А в Чехії 
все якесь маленьке і заховане у провулках. Та це да-
леко не основна відмінність. В Чехії ми навчались за 
Болонською системою, де кожен записувався на пред-

анастасія тОРОС

“лÈше ÎÑв²ÒÀ 
ÐÎбÈÒь лЮдей ПÐÎÔеÑ²ÎнÀлÀÌÈ?”
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Сцени з вистави “Життя 
у вулику” (“Live at the Hive”). 
Лондон, Велика Британія. 

Анастасія Торос

Анастасія Торос у свої 24 роки встигла випробувати свої можливості 
у багатьох театральних професіях, набула досвіду різних театральних 
шкіл, вражень від навчання та праці у чотирьох країнах, відчула відмін-
ність сценічних культур. Що це дає культурному діячеві? Чи збагачуєть-
ся таким чином його творча палітра чи, може, навпаки – розфокусо-
вується “мистецьке око”? Про це і більше – в нашому інтерв’ю.
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мети, які хотів вивчати. Є головні предмети (предмети 
А), обов’язкові, на вибір (В) – їх є 15 – і предмети 
С – з будь-якої спеціальности для загального розвит-
ку. Завдяки такому навчанню я почала знайомитися з 
дуже багатьма людьми. Ще мене вразив формат про-
ведення лекцій. Навчання відбувалось просто в колі. 
Хтось сидів на кріслах, хтось на килимку, лекції ж 
називались тренінгами.

Також помітила, що в Чехії дуже цінують індиві-
дуальність. До прикладу, на візуальному мистецтві у 
нас не була в пріоритеті класична школа (живопис, 
композиція і т.д.), навпаки – повна свобода самовира-
ження. Там справді цінується власна думка. Щоразу 
після занять ми записували рефлексії, такий собі фіт 
бек, на прохання викладача. Буквально 5-6 речень про 
те, що нам дала ця лекція. Лише згодом я зрозуміла, 
що це було не так для нього, як для нас. 

В. С.: Відомо, що Празька академія мистецтв – 
дуже престижний навчальний заклад із сильною шко-
лою. Важко було вступати?

а. т.: Справді, туди дуже важко вступити. На 
акторську спеціяльність був шалений конкурс. Зре-
штою, в мене ніколи не було акторських амбіцій, 
тому я одразу обрала драматичне виховання. Я стала 
другою українкою, яка взагалі навчалась на цьому 

напрямі. Ми вивчали сценографію, сценічну мову, 
голосові практики, фізичні тренажі, історію театраль-
ного мистецтва, роботу з текстом, літературу і дитя-
чу психологію. Нас було всього шестеро студентів, і 
саме звідси почалась моя любов з театром. У процесі 
навчання 30% теорії і 70% практики. Працювали по 
12 годин на день і справді жили театром. Два дні на 
тиждень – на дозвілля. Ми могли записуватись на 
іноземні мови, плавання та інше. Так я навчилась 
плавати. 

В. С.: В Україні немає окремого напряму “Дра-
матичне виховання” у вишах. Розкажи про цю спе-
ціяльність детальніше.

а. т.: Наша кафедра драматичного виховання ви-
пускає педагогів зі спрямуванням у сфері театру. З 
таким дипломом можна викладати драматичне вихо-
вання в школах, садках, інститутах, коледжах, навіть 
у будинках для людей похилого віку. Ти сам обираєш, 
куди хочеш іти далі. Можна співпрацювати безпосе-
редньо з театрами. Окрім того, театральні педагоги 
часто входять в журі на театральних фестивалях. У 
нас дуже широке поле зайнятости. 

Уже під час студентського обміну в Англії, в Rose 
Bruford Collage, я писала теоретичну працю про ста-
новлення традицій драматичного виховання і про те, 

наталя губÐ²й

Перформанс “Et in Arcadia ego II: ми думали, що ми чули феєрверки”. 
Единбург, Шотландія, Велика Британія. 
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чи можливе впровадження такого досвіду в Україні. 
До слова, в Чехії навіть у школах є окремий предмет 
“драматичне виховання”. 

В. С.: Що належить до завдань театрального пе-
дагога в школі?

а. т.: Педагог як психолог створює фіктивні ситу-
ації на соціяльно-психологічну тематику і як режисер 
схематично їх вирішує. Учні ж мають простір для 
гри та імпровізації. Такий предмет навчає вислов-
люватись і поважати думку інших. От, до прикладу, 
з українськими учнями можна взяти тему “Расизм: 
чорні та білі в Америці”. Це дуже далека від нас про-
блема, тому діти вирішуватимуть ситуацію як чужу, 
тим не менш підтекстом буде мовне питання, яке іс-
нує зараз у нас. 

Учитель-педагог повинен також бути трохи акто-
ром і вміти сам розігрувати ситуації, тому що є діти, 
які бояться щось сказати самостійно перед колекти-
вом. Власне, драматичне виховання – це один із спо-
собів боротьби з комплексами й поділом у колективі 
на лідерів та автсайдерів. Педагог завдяки такому 
навчанню може досягнути вражаючого результату: 
за пів року-рік автсайдер перестає ним бути. Синтез 
театрального і педагогічного виховання допомагає 
зберігати баланс у колективі. І все це завдяки ігровій 
формі цього предмета. 

Драматичне виховання можна також використову-
вати не лише як окремий предмет, а й як формат. Уяви 
собі: на уроці зарубіжної літератури, вивчаючи твір 
про Тома Сойєра, вчитель приносить, припустимо, 
рогатку та камінець і запитує в дітей, кому це могло 
б належати, скільки років власникові цих предметів, 
хлопець це чи дівчина, чим він займається. Така гра 
зацікавлює дітей, і після цього вони, без сумніву, за-
хочуть прочитати твір. Треба вміти через гру втягнути 
дитину у дію.

В. С.: А яка участь фахівців з драматичного ви-
ховання у співпраці з театрами?

а. т.: У Чехії при театрах діють воркшопи. Пе-
дагоги допомагають створювати тематичні та інтер-
активні обговорення з глядачами після вистави. Я 
була у Львові на виставі театру ляльок про Бабу-Ягу. 
Багатьом дітям було би цікаво торкнутися костюму 
відьми і взагалі дізнатися, чим вона займається ок-
рім чаклування. Тож педагоги разом з дітьми (один 
учитель очолює групу з 15 учнів) могли б розіграти 
різні театральні сценки на уяву: “От якби ви були 
маленькою Бабою-Ягою; як би ви вчинили в тій чи 
іншій ситуації?”. 

З дорослою авдиторією робітні можуть бути ство-
рені за моделлю соціяльного театру Августа Боаля, у 
вигляді театру-форуму. Актори розігрують сценку, а 
потім глядачі виходять з зали, сідають на їхні місця 
і дограють сценку до кінця. За таких умов ніколи не 

знаєш, чим усе закінчиться. Або ж воркшоп мож-
на побудувати у формі дискусії чи діялогу. Будь-які 
воркшопи мають у собі дидактичну функцію і до-
помагають донести і зафіксувати меседж вистави. 
Тобто, якщо глядач не зчитав його у спектаклі, він має 
можливість отримати його під час тренінгу. 

В. С.: Узявши участь в студентському обміні, ти 
отримала новий досвід, осягнула зовсім іншу теат-
ральну школу і навіть змінила напрям зайнятости; що 
допомогло зважитись?

а. т.: Захотілось ближче европейського театраль-
ного мистецтва. Отримавши багаж педагогічного до-
свіду в Чехії, я, за студентським обміном Erasmus, 
на рік вирушила до Лондона. Там навчалася в Rose 
Bruford Collage на напрямку “театрального перфор-
мансу”. Спочатку з нами працювала режисерка Джойс 
Гендерсон, яка поставила з нами виставу “Життя у 
вулику” (“Live at the Hive”). Робота була побудована 
на методології фізичного театру Жака Лекока. Було 
багато пантоміми, клоунади та імпровізації. Саме на 
принципі “театру дії” Жана Лекока і була побудована 
вистава про бджіл. 

Опісля три місяці акторська пара – Анджей та 
Тереза Вельмінська – викладала нам техніку Таде-
уша Кантора. Свого часу вони особисто працювали 
з цим режисером у багатьох його виставах, зокрема 
у “Мертвому класі”. Наша робота мала назву “Et in 
Arcadia ego II: ми думали, що ми чули феєрверки”. Це 
було продовженням і розвитком роботи, розпочатої 
в Крікотеці в Кракові. Нас було 38 осіб. Художник 
та один із засновників фестивалю “Фріндж” Річард 
де Марко приїздив спеціяльно з Единбурга на наш 
показ. Він страшенний фанат Кантора. Згодом з цією 
роботою нас запросили на Единбурзький “Фріндж”, 
та через те, що змогли поїхати лише п’ятнадцять 
перформерів, довелось робити окреме шоу. Воно 
називалось “Пляжна вечірка” (“Beach party”). Ми 
назвали цю ґротескну виставу саме так, бо події в 
“Et in Arcadia ego” відбувалися теж на пляжі, поряд 
з яким за парканом жили біженці. Після Другої сві-
тової війни із цим була велика проблема. А коли ми 
рік тому презентували роботу в Единбурзі, ця тема 
виявилась дуже актуальною, перегукувалась із сього-
денням – ситуацією із біженцями-сирійцями. 

В. С.: Знаєю, що в Rose Bruford Collage вам да-
вали можливість випробувати себе не тільки в ролі 
акторів, а й режисерів.

а. т.: У рамках навчання кожен з нас мав здійс-
нити свій проєкт протягом трьох місяців. Ми працю-
вали з командою студентів першого курсу напрямку 
“сценічний дизайн, сценічне світло та сценічний 
звук”, а також з командою акторів-початківців. Разом 
із подругою ми створили перформанс про час (“On 
time off”). У Софії тоді був хлопець, який навчався 
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в Кореї, тому їхні стосунки часто були в режимі on-
line. Та навіть коли вони розмовляли по Skype, через 
різницю в часових поясах вони ніколи не були разом. 
“Ти моє майбутнє, я твоє минуле”, – говорить дівчина 
в перформансі. У виставі грали всього четверо ак-
торів, і серед них 68-річний англієць, у якого ми жили. 
Доти він не мав публічних виступів. Ми хотіли внести 
елементи національного в нашу роботу, тому деякі 
діялоги велися чеською мовою, а серед музичного 
супроводу звучали пісні українського гурту Даха-Бра-
ха. Ми не очікували на великий успіх нашої роботи, 
але серед тридцяти студентських робіт лише наша, 
“On time off”, здобула “стоячі” оплески. Це можна 
вважати успіхом, бо, на відміну від України, в Анг-
лії немає такої звички – завжди плескати стоячи. Це 
мусить бути справді хороша робота. 

В. С.: А далі у тебе був досвід театральної школи 
в Росії? Розкажи про це.

а. т.: Я брала участь у X міжнародній літній теат-
ральній школі імени О. Калягіна. Там ми дуже інтен-
сивно працювали: по 16-18 годин на день. Коли спиш 
усього 5 годин щодня протягом місяця, ти поступово 
перетворюєшся на тінь. Зрештою, нам це, якоюсь 
мірою, допомогло здійснити поставу “Пісні тіней”. 
Це був вуличний перформанс, над яким працювала 
майстерня режисера Дмитра Мєлкіна, випускника 
лондонської акторської школи. “Пісні тіней” розпові-
дали про сьогоднішнє сприйняття міту про гроші, 
успіх і процвітання, про культуру і споживацтво. У 
виставі задіяли 20 осіб. Нашим завданням було пока-
зати суспільство за допомогою тіла, танцю і найпро-
стіших пристосувань. Наш вуличний перформанс ми 

презентували в центрі Москви, недалеко від Красної 
площі, в Камергерському провулку.

Окрім того, в рамках школи я брала участь у 
майстер-класі з литовським режисером та педаго-
гом Гітісом Падегімасом. Він навчав нас методики 
Михайла Чехова і проводив вправи, безпосередньо 
пов’язані із аналізом власного внутрішнього світу . 
Це був справді цінний досвід.

В. С.: Знаю, що впродовж місяця ти працюва-
ла асистентом режисера в Грузії. Що дала тобі така 
практика?

а. т.: Ще в Англії я подала заявку на проєкт в 
рамках европейської програми ЕТС в Грузії. Спершу 
не вірила навіть, що з цього щось вийде, але мене 
взяли. Мала займатися театральним менеджментом 
у Тбіліському академічному театрі імени Коте Мар-
джанішвілі, але трапилося так, що стала асистентом 
режисера Ніколаса Савашвілі в тому ж театрі. Він 
якраз готував виставу “Любов людей” за Дмитром 
Богославським. Це була, мабуть, моя перша робота, 
пов’язана із драматургією, адже сюжет перформансу, 
в напрямі якого я звикла працювати, народжується в 
процесі. Це такий собі пазл думок. Досвід в Грузії 
дав мені можливість предметно зрозуміти різни-
цю в роботі з текстом і поза ним. Працювати не за 
текстом насправді значно складніше, адже каркас 
треба будувати з нуля, ви йдете до невідомого і не 
знаєте, на що вийдете. Зазвичай, люди починають 
працювати з драматургією, а лише опісля дають собі 
волю. У мене ж відбувалося інакше. Свої роботи я 
завжди здійснювала з ідей, з мети, з того, про що 
хочу сказати.

Перформанс “Пісні тіней”. Москва, Російська федерація.
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В. С.: Чехія, Англія, Росія, Грузія – що можеш 
сказати про особливості театральних шкіл, театру у 
цих країнах? 

а. т.: Англійський театр дуже інноваційний. У 
виставі може використовуватись чимало технічних 
новинок. Та для мене важливіше, що я несу, йдучи 
з вистави. Важливо, що у них розглядають багато 
гендерних питань: чоловік–жінка, гомосексуальність, 
лесбійство. В Англії зараз це дуже актуально. Та-
кож там дуже легко реалізувати свій проєкт. Напиши 
десять проєктів, один обов’язково буде успішним і 
отримає фінансування.

Щодо російського театру, то, на мою думку, він 
досить традиційний. Наш вуличний перформанс став 
експериментом і випробуванням для нас та перехо-
жих. Звісно, була публіка, яка чекала уже на щось 
таке модерне, але люди, які просто йшли вулицею, 
дивились хвилин зо п’ять і рушали геть. Думаю, тут 
справа не в ментальності, а радше у формі. Вуличний 
перформанс на тому якраз-таки побудований – заці-
кавити моментом. І, вважаю, нам це вдалось.

Та серед усіх театральних шкіл зараз мене най-
більше цікавить чеська. Там дуже активно шукають 
форми. Наприклад, стрімко розвивається соло-пер-
форманс. Щодо тематики, то театр іде за вимогами 
глядача. Люди шукають чогось незрозумілого, не-
стерпного і суперечливого. В чеському театрі навіть 
класику показують так, що ви її не впізнаєте. Але це 
не тому, що вони не вміють ставити класичні твори, 
а тому, що шукають інший кут зору. Той, який зму-
шує авдиторію розмірковувати разом із режисером 
та акторами.

В. С.: Наскільки український глядач готовий 
сприймати формат театрального перформансу і про 
що має промовляти перформанс “по-українськи”?

а. т.: Мені й самій цікаво, наскільки тут спри-
ймається такий мистецький формат. До прикладу, в 
Англії це дуже відпрацьована річ, яка не поступається 
якістю драматичній виставі. В Росії ж я вперше зу-
стрілась з цією невідповідністю в оцінці: спектакль 
суттєво вищий, перформанс – нижчий. Але ж існу-
вання обох форм дає можливість вибору. В класичних 
драматичних виставах ви рухаєтесь якоюсь лінією і 
чекаєте логічної розв’язки, а в перформансі кожен 
має можливість зчитати щось інше. 

Театр має рефлектувати на сьогодення, але це не 
дає права на спекуляцію. Є в Харкові театр “Пре-
красні квіти”. Мені дуже подобається їхня творчість, 
бо вони якраз рефлектують, їм близька тема війни. 
Вони відчувають її “на дотик”, але не подають це на 
сцені грубими мазками. Я не бачила наживо жодного 
їхнього шоу, але те, що дивилась по відео – мене дуже 
вразило. Я вважаю, що це той керунок, яким українсь-
кий перформанс може йти. Звісно ж, це не означає, 

що коли в Україні війна, ми маємо говорити тільки 
про це. Ми продовжуємо жити, ходимо до школи, 
вирішуємо свої проблеми, але війна тут, поруч. Нам 
не потрібно йти до незрозумілих або чужих тем, у нас 
є те, що болить, що зачіпає не лише українського гля-
дача, а й чужого завдяки своїй щирості. У нас багата 
історія, звичаї, обряди. Нам потрібно виносити на 
сцену те, що ми маємо. Достатньо лише знайти нитку 
між минулим і сьогоденням, і протягнути її.

В. С.: Зараз ти приїхала в Україну, щоб створити 
мистецький проєкт із львівськими студентами-акто-
рами, розкажи про це.

а. т.: Я набуваю досвіду під час навчання в Чехії, 
розумієш, створення проєктів – один із способів про-
вести практику. Пані Галина П’ятакова узгодила з 
професором Богданом Козаком таку можливість. Ма-
буть, без неї я б не опинилась тут. Я мала працювати 
з третьокурсниками, студентами Романа Валька. Я 
встигла уже ознайомитись із їхніми роботами і на-
віть вирішила, в який бік ми будемо рухатись, але 
в останній момент мене скерували до іншої групи 
студентів. Це були другокурсники Олексія Кравчу-
ка. Я сприйняла це як виклик і вирішила нічого не 
прогнозувати, а дати можливість ідеї народитись са-
мій. Я знаю приблизно, до чого ми зможемо дійти. 

Перформанс “On time off”. Софія, Болгарія.
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Тож зараз намагаюсь вибірково застосовувати досвід 
усіх шкіл, з якими мала справу. Упродовж тижня ми 
працювали над тренінгами: вокальними, фізичними, 
імпровізували. Найбільше люблю імпровізацію. Для 
мене це органічність і непередбачуваність. Ніколи 
не знаєш, що станеться зараз. Якраз драматичним 
акторам часто цього бракує. Вони звикли працювати 
за мізансценами і лише чекають, коли “прийде” їхня 
репліка. Я не кажу, що мої студенти такі, але намага-
юсь застерегти їх від цього. Увесь перший тиждень 
йде переважно на педагогічну роботу – скільки сили, 
стараюсь з них зробити ансамбль. Про що буде наш 
перформанс, поки не можу сказати, попереду ще ба-
гато роботи. Знаю єдине, що проєкт буде покликаний 
актуалізувати національні традиції. Студенти при-
носять мені свої родові дерева, пишуть свої історії 
або те, що вони чули від батьків, і ми працюємо з 
цим. Я прагну, аби кожен учасник вклав туди щось 
від себе, щоб у фіналі він міг сказати: “це мій рух, 
це мої слова, це моя історія”. Щоб кожен учасник 
відчував свою цінність у цій роботі, а глядач відкрив 
поле для роздумів.

В. С.: В Україні сьогодні перформанс не встиг 
сформуватися як повноцінний жанр мистецтва і спри-
ймається як напівпрофесійний. Як подолати цей сте-
реотип?

а. т.: Вперше я зіткнулася з цим у Грузії. Там 
мені сказали: “Нащо нам сучасні перформанси, якщо 
ми вчились на акторів? Ви хочете сказати що це буде 
краще за нашу перевірену часом класичну школу?”. 
Та хіба лише освіта робить людей професіоналами? 
Якщо людина працює і хоче щось сказати, її робота 
має право на існування, нехай навіть для когось вона 

не на тому рівні. Мене здивував такий консерватизм. 
У театрі можна побачити багато людей старшого 
покоління, і це добре, але чим зацікавити молодь? 
Потрібно вчитись говорити з ними однією мовою, а 
молоде покоління якраз-таки шукає щось не настіль-
ки традиційне.

В. С.: На твою думку, чи можуть перформанси 
існувати в координатах репертуарного театру?

а. т.: Можуть, але тільки з “датою придатности”. 
Наприклад, показувати один перформанс не довше 
ніж три місяці. Потрібно діяти за схемою: ми зроби-
ли – ми показали, і як хтось не встиг – все, він уже 
цього не побачить. Перформанс теж має свій жит-
тєвий цикл, тим самим і зберігається особливість 
моменту. Ми зафіксували це на плівці і в пам’яті, а 
тепер йдемо далі. Звісно, можуть бути винятки, якщо 
проєкт виявиться справді успішним, але я вважаю, ця 
зацикленість часто і гальмує розвиток. 

Взагалі, моєю великою візією є відкриття Драма-
Центру в Україні. Не знаю, скільки часу на це знадо-
биться, але я знаю, що реалізую свій план. Це буде 
платформа, яка дає обмін досвідом. Тут можна буде 
проводити воркшопи, фахові та соціяльні зустрічі, 
здійснювати дослідження, знаходити вирішення ак-
туальних питань. Драма-Центр відкриє можливість 
не лише запрошувати лекторів та культурних діячів 
з різних країн, але і виїздити кудись самостійно. Це 
допоможе вирішити соціяльні проблеми і пробле-
ми працевлаштування в сфері культури. Коли є таке 
підґрунття, можна створювати не тільки перформан-
си, а й цілу театральну громаду, нову генерацію.

Розмовляла Вікторія Солов’юк

Сцена з вистави “Так, чи Ні”, здійсненої у співпраці зі студентами акторського відділення кафедри 
театрознавства та акторської майстерности ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, Україна, 2017 р.
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Для майбутніх театрознавців, які навчаються на 
театрознавчому відділенні факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету імени 
Івана Франка,  й  предметом  досліджень  яких є історія 
та практика  сучасного  національного та европейського 
театру, є особливо цінним перший досвід практичного 
знайомства з отим живим закордонним театром. 
Унікальну можливість такого знайомства студентам-
театрознавцям  дають  угоди  про навчання  та  співпрацю, 
підписані,  до прикладу, між  Ягеллонським (Краків, 
Польща) та Львівським національним університетом. 

Саме про таку поїздку 10–17 грудня 2016 року, 
здійснену на запрошення  кафедри  театру і драми відділу 
полоністики Ягеллонського університету за ініціятиви 
доктора Агнєшки Ваніцької та з допомогою цілого ґрона 
студенток-культурологів згаданого вишу, запропоноване  
тут емоційний  матеріял львівських студенток. Їм  
пощастило вперше відвідати Польщу, ознайомитись 
на власному досвіді з її театром, освітою, системою 
европейських цінностей. 

Присутність саме цієї групи у Кракові була особливо 
цінною  з огляду на те, що вперше в історії  театрознав-
ства у стінах ЛНУ імени Івана Франка  група  КМТ–31 є 
втіленням соборности України: тут навчаються студенти 
з Києва, Одеси, Вінничини, Полтавщини. Тому мовний 
і  ментальний  бар’єри (які менш властиві львів’янам) 
в процесі короткого спілкування майбутніх українських 
театрознавців з сердечними  краківськими   господарями 
був подоланий завдяки ТЕАТРОВІ та людям, які стали 
його уособленням у нашій  щасливій краківській мандрівці. 
Отож, слово – студентам!

Світлана Максименко

ÊÀÇÊÀ нÀßву
(Міжнародний театральний фестиваль “Boska Komedia” у Кракові)
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Хто не вірить в казку, той, очевидно, в ній не був! 
Певно, нам неабияк пощастило...

Минулого року нашій групі театрознавців КМТ-31 
довелося повірити в диво, бо, здається, сам Святий 
Миколай підготував для нас неочікуваний і приєм-
ний подарунок: поїздку до Кракова – лідера серед 
европейських міст!

Ймовірно, такий несподіваний сюрприз став ви-
нагородою за старання в науці або за те, що ми доб-
ре поводилися на парах, – відповідь досі лишається 
невідома. Утім, ми розцінили такий щедрий дарунок 
як справжню усмішку долі. А ще варто зазначити, що 
тут не обійшлося без помаху чарівної палички нашої 
доброї, але водночас справедливої феї – куратора, 
Світлани Михайлівни Максименко.

Отримавши бажані візи, десятого грудня четвірка 
радісних дівчат на чолі зі своєю мудрою наставницею 
вирушила в далеку подорож, назустріч пригодам та 
новим знайомствам.

Наближаючись до невідомого, ми не могли відір-
вати погляду від краєвидів, що пробігали за вікном 
автобуса. Ділилися між собою сподіваннями, фанта-
зіями й побоюваннями на майбутні сім днів нашого 
гостювання у чужому краї. Однак “солодка” дійсність 
перевершила всі очікування.

Увечері, нарешті діставшись пункту призначен-
ня, вдихнувши морозного закордонного повітря, ми 
збагнули, що фантастичний вікенд можна вважати 
“відкритим”. На автовокзалі нас зустріла приязна, 

усміхнена пані Агата Кубік, дуже скромна 
і тактовна. Кожній із нас вона люб’язно 
вручила індивідуальний білосніжний, як 
сніг надворі, конверт з нашими прізви-
щами: в конвертах ховалася ще одна при-
ємна несподіванка – тижнева стипендія 
для проживання в комфортних умовах. 
Це не могло не посприяти відновленню 
втрачених під час поїздки сил. Тож, під-
кріпившись і трішки оговтавшись, того 
ж суботнього вечора ми разом із новою 
знайомою (нашою ровесницею) подалися 
до Ягеллонського університету на зустріч 
з колегами-студентками, які мали стати 
гідами і провідниками під час нашого пе-
ребування у чужому місті.

Сам же Ягеллонський університет 
– вищий навчальний заклад у Кракові, 
найдавніший і один з найбільших у Поль-
щі. Як нам розповіли, останні роки він 

посідає ключові позиції в різних рейтингах найкра-
щих університетів країни. Студенти тут отримують 
і незабутній особистий досвід.

Пізніше з’ясувалося, що Краківський університет 
(його так часто називають) входить до 300 найкращих 
вишів світу. Майже кожний його факультет отримав 
найвищу категорію в офіційних рейтингах Міністер-
ства Науки та Вищої Освіти Польщі. Також він лідер у 
категоріях інноваційности, престижу та умов навчан-
ня, наукового потенціялу, рівня інтернаціоналізації, 
привабливости серед роботодавців...

Тож нові колежанки, компетентні й зразкові сту-
дентки-культурологи, дружньо прийняли нас, ство-
ривши теплу атмосферу в одній із авдиторій цього 
величного навчального закладу. Познайомившись 
ближче, обмінявшись гостинцями зі своїх країн, обго-
воривши план дій, програму на тиждень та зробивши 
декілька спільних фото на згадку, ми отримали від 
“новоспечених” друзів цікаве завдання. Протягом 
нашого перебування на території Кракова ми мали 
фіксувати побачене. Нам вручили фотоапарати, аби 
по завершенню подорожі наша група могла проде-
монструвати свої міркування і враження від нового 
міста. Хочемо додати, що тут не обійшлося без пев-
ного здивування, адже камери були для фотоплівки, 
що навіяло нам прекрасні спогади з дитинства. Але 
на цьому несподіванки не закінчилися: після спіль-
ного чаювання, пізно ввечері всі разом ми пішли на 
виставу (про яку розповімо трішки пізніше). Вечірнє, 
втомлене від денної метушні, місто у світлі нічних 
вогнів здавалося ще загадковішим і чарівнішим.

Як нам повідомили, щорічно в Кракові відбу-
вається безліч фестивалів, конкурсів і концертів, що 
приваблюють сюди діячів культури, мистецтва та 

Екскурсія театром “Лазня нова”.
Світлина С. Максименко.
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просто туристів. І ми не виняток. Нам також вдалося 
потрапити на грандіозну цьогорічну подію – Міжна-
родний театральний фестиваль – “Boska Komedia”. 
Завдяки йому гості зі всього світу мають можливість 
ознайомитися з розмаїттям польської театральної сце-
ни. Програму заходу формує фундатор цього фес-
тивалю, його художній керівник, режисер – Бартош 
Шидловський, директор театру “Лазня нова”. Даючи 
інтерв’ю для газети “Новини культури”, він розпові-
дав: “Спочатку фестиваль замислювали як міжна-
родний, але дуже скоро стало зрозуміло: кожен рік 
у Польщі ставиться така кількість нових і цікавих 
вистав, що для чужоземних просто не залишається 
місця. В результаті зараз на огляді 90 відсотків – наші 
національні вистави. Нагороди – статуетки автора 
“Божественної комедії” – присуджує незалежне між-
народне журі. Його вибір часто стає несподіванкою 
для польських глядачів, а багато вистав отримують 
можливість поїхати на гастролі за кордон”.

Дев’ятий рік поспіль у передріздвяний Краків 
привозять найкращі польські вистави – якраз вони 
і становлять левову частку запланованої програми. 
Основна фестивальна публіка – численні краківські 
студенти, театрали, чужоземці, які спеціяльно при-
були з інших міст. Квитки на спектакль – від 20 до 
150 злотих, тобто від ста п’ятдесяти до тисячі україн-
ських гривень. Не надто дешеве задоволення! Проте 
зацікавлену публіку це не лякає. Похід на театральне 
видовище – серйозна робота. Відсутність візуальних 

і смислових табу – майже обов’язкова наявність на 
сцені оголеного тіла, болісна гострота тем – все, що 
може здаватися незвичним для українського погляду, 
польська публіка сприймає як природне. Жодного 
запізнення, мобільного дзвінка або шепоту. Поляки 
витримують багатогодинні вистави на одному ди-
ханні.

Перша вистава, яку ми побачили на цьому фес-
тивалі, – “The Institute of Memory Time” (“Інститут 
пам’яти часу”), сценаристом і режисером якої був Ян 
Ларс, художній керівник Нью-Йоркської прогресив-
ної   театральної лабораторії.

Вистава тривала півтори години без антракту. 
Сцени нема, ані жодного підвищення, дія розгор-
тається просто у залі. Відстань, яка відділяла гля-
дачів від акторів, приблизно півтора метра. З боків і 
позаду виконавців – темрява. Лише зверху – світлова 
установка, яка, залежно від дії персонажів, реконфі-
гурується в різні рамки в межах умовної сцени. Під 
час вистави використовуються також мультимедійні 
елементи – візуальні ефекти, музика та лазерне ска-
нування.

Двоє виконавців середнього віку – Ендрю Шнай-
дер і Сонні Валісенті – одягнуті в білі костюми; виг-
лядають контрастно на чорному фоні. Граючись з ми-
нулим у променях світла кінетичних ламп, англійсь-
кою мовою вони розповідають загадкову історію про 
стосунки між батьком і сином, яких давно розлучили. 
Коли Ян був маленьким хлопчиком, контакт з батьком 

Вдивляємось в історію Ягеллонського університету – ознайомча екскурсія. 
Світлина С. Максименко.
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перервався. Але ставши дорослим, Ян починає скла-
дати “уламки” з минулого життя батька. Із польських 
архівів він дізнається, що Генріх (так звали батька) 
був у числі інформаторів часів холодної війни.

Стенограми, прослуховування телефонних дзвін-
ків, епізодичні розмови, котрі несли в собі якийсь 
код – становлять частину оповідання. Чи справді усе 
так було? І що батько робив усі ці роки? Син від-
чайдушно намагається дізнатися про це. Клацання 
клавішів друкарської машинки, архівні офіційні лис-
ти комуністичних шпигунів і сканування мозку МРТ 
викликають в уяві героя портрет загадкового батька. 
Усі Янові зусилля, аби з’єднати історію свого тата зі 
своїм власним життєвим досвідом, наближаються 
до параної.

Усе це показують актори невимушено, прозаїчно, 
без театральної пишноти. Нелінійний характер дії 
дещо дезорієнтує глядача. Двоє акторів виконують 
чудову роботу зі складним матеріялом в непростих 
ролях, які вимагають від них перевтілення в різних 
персонажів у межах однієї сцени.

Недосконале знання англійської мови, на жаль, не 
дало нам зрозуміти сюжет до кінця, проте складання 
фрагментів створених обставин, виконані абсолютно 
інноваційним шляхом, на нашу думку, підносять цю 
тонку роботу до високого мистецтва.

Зрештою, розуміємо, що в Кракові – мабуть, най-
театральнішому місті Польщі – не важко зробити 
хороший фестиваль. Тут для цього є все: давні тра-
диції, багато доступних майданчиків різнопланового 
масштабу, гарні умови та фінансування, і що голо-
вне – підготована публіка. Дуже сподіваємось, що в 

нашій країні зовсім скоро так само почнуть 
нарешті цінувати культурне сучасне мистец-
тво, і з’явиться  більше молоді, в цьому за-
цікавленої.

Про кого ми ще забули сказати, так це 
про головну організаторку нашої ретельно 
спланованої програми – Агнєшку Ваніцьку. 
В день знайомства вона постала перед нами 
в чорному довгому плащі, такого ж кольору 
шапочці, зі спадаючим на плечі темно-руся-
вим волоссям і парасолькою того ж кольору, 
що й весь верхній одяг. Однак строге похму-
ре вбрання і загострене аристократичне під-
боріддя аж ніяк не поєднувалися гармоній-
но з райдужною енергією, яка іскрилася в 
її ясному погляді. Привітна, завжди сяюче 
усміхнена, з відблиском щастя в очах – та-

кою вона зустрічала нас щодня, огортаючи кожного 
турботою і теплом відкритої душі.

Разом зі своїми студентками-помічницями, не 
менш привітними і товариськими, вона змогла пока-
зати нам та описати красу культурних пам’яток їхньо-
го рідного міста, аби кожна з нас могла повезти на 
Батьківщину в своєму серці частинку Кракова. Замки, 
храми, історичні музеї, картинні галереї, виставки 
сучасного мистецтва, театри і його діючі цехи, уні-
верситети з неосяжними залами – все це охоплювали 
наші круглі від захвату очі, і по сто разів ми фіксували 
все на фотоплівки.

Дарина Гордієнко

Одинадцятого грудня ми відвідали музей “Крі-
котека”, заснований 1980 року. Тут можна побачити 
плоди творчости польського режисера, живописця, 
сценографа, творця авангардного театру “Кріко-2” 
Тадеуша Кантора. У творчості Кантора малярство 
було невіддільне від театру. Перші його образи та 
захоплення театром виникли під час навчання та в 
період Другої світової війни.

Група пластиків, критиків та теоретиків мистец-
тва під керівництвом Т. Кантора заснувала театр “Крі-
ко-2” (1955). У своїх виставах режисер застосував 
характерні елементи: актори рухаються немов ляльки, 
техніка гри витримана в стилі німого кіно. Митець 
шукав відповідної форми для своїх сценічних промов, 
створюючи “Театр зеро”, ідеєю якого було позбавити 
виставу дії, власне – тривання.

“Театр смерти” – останній в театральній твор-
чості Кантора. До цього періоду діяльности належать 
вистави “Померлий клас” (1975), “Вельополе, Вельо-
поле” (1980), “Хай згинуть артисти” (1985), “Я сюди 
більше не повернусь” (1988), “Нині мої уродини” 
(посмертна прем’єра 1991 року). Головним мотивом 

На лекції у Агнєшки Ваніцької. Ягеллонський університет. 
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у кожній роботі майстра були смерть, швидкоплин-
ність буття, пам’ять. У багатьох виставах Кантор 
брав участь сам як присутній на сцені “майстер це-
ремонії”, наглядаючи за дійством та втручаючись у 
нього.

Упродовж тижня в Кракові ми бачили чимало, та 
нас найбільше вразила саме “Крікотека”. Нове при-
міщення музею (з 2014 року) – це модернізована істо-
рична будівля старої електростанції разом з виставко-
вим центром. Уся конструкція виконана з “іржавого” 
металу та скла. Творці “Крікотеки” поєднали в од-
ному приміщенні музей, галерею, сцену, кав’ярню 
та бібліотеку. Зрештою, вся ця будівля присвячена 
творчості Тадеуша Кантора. Там експонуються його 
малюнки, сценографія, записи вистав, костюми і та-
кож манекени, котрі – одне лице з відомими акторами 
його театру.

Для людей, не знайомих з творчістю Кантора, 
відвідання Центру з його манекенами і шокуючими 
відео може викликати певне нерозуміння і почуття 
жаху. І це не дивно, бо навіть у нас, студентів-театро-
знавців, готових до всього, “живі” ляльки викликали 
якийсь страх. Здавалося, що от-от вони чи то кліпнуть 
чи, не дай Боже, схоплять тебе за руку...

Надзвичайно вражає те, як поляки ставляться до 
своєї історії та культури і не забувають приділяти 
велику увагу мистецтву. Бережуть свою історію в 
усіх її виявах.

Увечері цього дня ми дивилися виставу, яка від-
бувалася в рамках фестивалю “Боска комедія” театру 

“Варшава“ – “Роберт Робот” (режисер – Кшиштоф 
Гарбачевський). І це знову було відкриттям. Усю 
виставу ми сиділи, розтуливши роти, чи то від подиву, 
чи то від захоплення. Такого ми, без сумніву, не бачи-
ли в Україні. Сценографія (сценограф – Олександра 
Васильковська) зацікавила ще до початку вистави. 
Перед собою ми побачили велике око-сцену, де якраз 
тривало все дійство. Але фішка та інновація вистави 
полягала в тому, що всю дію знімали на чотири ка-
мери (головний оператор – Роберт Млечко) за цим 
оком і показували “наживо” глядачам у ньому. Сидячи 
з країв сцени, ми мали змогу спостерігати процес 
знімання і те, як усе виглядало на екрані.

Вистава – наочний приклад, як технічний про-
грес, який має поліпшувати наше життя, створює для 
нас пастку, зомбує нас.

Музей “Крікотека” у Кракові. 
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“Роберт Робот” відкрив нам щось нове, таке, 
чого ми ніколи не бачили. Це допомогло розширити 
наші уявлення про польський театр, усвідомити його 
можливості. А втім, може, просто побачити сучасне 
польське театральне мистецтво.

Ольга Смульська

Роботи було безмір: за сім днів нашої подорожі по-
трібно було якнайстаранніше дослідити багатогранну 
культуру польського міста та порівняти її з тим, що 
бачимо, наприклад, у Львові.

…12 грудня. Понеділок продовжував знайомити 
нас з містом: Центральна площа, Маріяцький костел, 
Вавель, різдвяні ярмарки та величезна кількість де-
талей, які створювали затишок у місті. Сам Краків 
настільки чистий, що здається, ніби розташований 
на самій оболонці атмосфери. 

Екскурсія оригінальним театром у Кракові – “Лаз-
ня Нова”, яку провела адміністратор цього ж закладу. 
Міський театр виник у житловому робітничому квар-
талі Нова Гута, а ті проєкти, які здійснюються у сті-
нах театру, фінансує міністерство культури. Так, саме 
проєкти, тому що це не репертуарний театр. І головне 
його завдання – посилити діялог з місцевою спільно-
тою. Ініціятор створення театру режисер – Бартош 
Шидловський – від самого початку вирішив, що це 
буде саме театр проєктів. І від самого початку було 
також вирішено, що братимуть участь у його бутті не 
тільки професійні актори, а й мешканці району.

Театр спочатку не користувався увагою гляда-
чів, однак за останні роки ситуація круто змінилася: 
квитки розпродають вже на декілька місяців наперед. 
Глядачеві подобаються такі проєкти, він готовий до 
різних експериментів.

Нам пощастило побачити цікавий проєкт у про-
грамі фестивалю “Boskа Komedia” – виставу “Кожний 
отримає те, про що мріє” за твором Михайла Булгако-
ва “Майстер і Маргарита” (режисер Віктор Рубін). 

Вистава досить неординарна завдяки сценічному 
простору, в якому існують актори. Дія відбувається 
на великому круглому столі, в центрі якого розта-
шована ванна, а в ній актор: він уже очікує на всіх, 
щоб ось зараз розпочати нарештізагадкове дійство. З 
усього можна зрозуміти, що учасником буде й глядач, 
адже його місце за столом. Біля кожного присутнього 
– пульти голосування, що дають змогу спостеріга-
чам керувати великим механізмом. Усе залежить від 
того, як закінчиться голосування. Артистка, вико-
навиця ролі Маргарити, з’являється у залі з візком, 
де не бракує напоїв та сигарет; пригощає усіх: будь 
ласка – кола, пепсі, пиво, горілка, хочете – сигарети 
і запальничка. “Ігровий” театр, який бавиться із гля-
дачем. І глядач радо приймає всі правила гри. Хто 

що обере, те й матиме. Очевидці самі вирішують, 
що відбуватиметься далі, театр йому лише пропо-
нує варіянти, а все ж – остаточний результат тільки 
за нами, пульт голосування в наших руках. Ми самі 
творимо свою долю. Іноді здавалося, що це така собі 
імпровізація, в якій легко і невимушено існують ак-
тори. Вони ходили по столу, спускались до глядачів, 
про щось запитували, витягали на стіл – чинили все, 
щоб ніхто не був байдужим.

По закінченні зосталися двоякі відчуття. З одно-
го боку, ми звикли, що театр – це щось високе, він 
говорить з глядачем про його проблеми, нехай часом 
дещо  безтурботно, не надто співчуваючи, без жорс-
ткої брутальности і прямолінійности. А з іншого боку, 
я побачила зовсім інший театр, який не соромиться 
нічого, він називає речі своїми іменами, в нього немає 
зашифрованих знаків та різних театральних кодів, 
усе – тут і зараз, реальність, проблеми і способи їх 
вирішення. Життя тут таке, яким воно є насправді. 
І людям це подобається. Напевно, це головне. Дис-
кусії між нами не було, кожен самотужки розбирав 
складний проєкт, виокремлюючи кожну частину, яка 
зачепила за живе. Це і є головне – доторкнутися до 
душі, достукатися до сердець.

15 грудня. Четвер – п’ятий день у Кракові. Ми 
дивувалися великою різницею між культурами двох 
сусідніх країн і з нетерпінням чекали, чим же сьогодні 
подивують нас наші господарі. Нас очікувала ціка-
ва екскурсія популярним, найвідомішим польським 
театром імени Юліуша Словацького, яку проводив 
Кшиштоф Ожеховський – працівник театру. Назву 
театр отримав 1909 р. на честь видатного польського 
поета і драматурга. Приміщення театру спроєктував 
польський архітектор – Ян Завєйський. Внутрішні 
стіни будівлі прикрашені живописом Антона Туха.  
Відкрита для відвідувачів  гримерна кімната знаме-
нитого польського актора Людвіга Сольського, де 
збереглися фрески ХІХ ст. Показували нам кожний 
куточок, адже були ми і на сцені, під сценою, в гри-
мерках, в залі та багатьох таємних кімнатах цього 
дивовижного приміщення. Насолодившись красою 
театру, який дещо нагадував нам маленьку модель 
нашого Львівського національного академічного те-
атру опери та балету імени Соломії Крушельницької, 
зробивши величезну кількість фото, ми вирушили 
на оглядини ще одного не відомого нам, але (чомусь 
ми були впевнені) не менш вражаючого місця. Без 
сумніву, очікування були виправдані. Наступна зупин-
ка – Фундація Гелени Моджеєвської, знаної польської 
актриси, яка виступала в багатьох містах та країнах 
світу, але попри все ніколи не забувала про свій рідний 
Краків. За будь-якої можливости приїздила до своєї 
домівки і з радістю з’являлася на рідній сцені перед 
улюбленою публікою. У музеї Гелени Моджеєвської 



125

ми ніби повністю поринули в її життя. Сукні, капе-
люшки, прикраси і навіть – парфуми... Вся кімната 
була просякнута спогадами про видатну актрису. До-
повнювали загальну картину давні світлини з вистав 
та з життя Моджеєвської.  

Тетяна Губрій

Фестиваль “Boska Komedia“ у Кракові представив 
нам незнану театральну реальність. Незвично було 
споглядати польський театр, де режисери застосо-
вують новітні техніки впливу на глядача. Візьмімо, 
до прикладу, виставу “Дибук” молодої польської ре-
жисерки Анни Смоляр. Дія відбувається у школі, де 
загинув хлопчик. Його місце займає підступний єв-
рейський дух Дибук. Режисер з’ясовує, хто винен у 
смерті хлопчика і хто (чи що) змусив його накласти 
на себе руки.

Актори на початку вистави безпосередньо зверта-
ються до глядача. Тут не існує четвертої стіни, маємо 
спілкування: актор запитує, а хтось із зали відповідає. 
Ще не піднялась завіса, і можна спочатку подумати, 
що актори на авансцені просто затримують виста-
ву через якийсь технічний недогляд, але насправді 
герої налаштовують контакт з глядачем, який далі 
стає учасником дії. Глядач бере на себе пасивну роль, 
він ніби бачить, що відбувається в школі, але нічого 
не чинить. Режисер демонструє пасивність соціуму, 
який байдуже ставиться до виховання дітей. Біль-
шість дорослих вважає, що відправляючи дитину 
до навчального закладу, батьки знімають з 
себе відповідальність за виховання. Але ж 
у школі дитину виховує середовище, в яке 
вона потрапила. В нашому випадку середо-
вище аж ніяк не позитивне.

Режисер застосовує ефект “вистава у 
виставі”. Анна Смоляр поставила “Дибук” 
за мотивами драми “Між двома світами” 
Симона Анського, тому ми бачимо “додат-
кову” поставу за сюжетом самої п’єси. Ця 
“додаткова” дія відбувається на міні-сцені, 
що є аналогічною зменшеною версією сцени 
реальної. Цікаве рішення допомагає гляда-
чеві зрозуміти, звідки з’явився лихий дух.

Вражає також грим. Ніби й нічого над-
звичайного, але на українській сцені нині 
рідко побачиш яскравий грим. Упродовж 
усієї дії персонажі поступово перетворю-
вались на зомбі, при цьому змінюється 
зовнішність за допомогою гриму, нанесе-
ного на обличчя. Лице стає білим, як сніг, 
а навкруг очей чорні, як вугілля, кола. До 
того ще й ікла, як у вампіра. Тільки костюм 
залишається незмінним.

Далі, на що ми звернули увагу, то це використання 
техніки, телефона з телевізором на сцені. За сюжетом 
актори фотографували один одного на камери теле-
фонів, проєкція йшла на телевізор, глядач зі сцени 
бачив ті моменти, які не міг роздивитись наживо.

Вистава “Дибук” Анни Смоляр показала (так 
виглядає) елементи сучасної специфіки польського 
театру. Режисер звертається до техніки, щоб краще 
висловити ідею, розкрити свій задум. Застосовуючи 
різні зорово-емоційні ефекти, автор вистави тримає 
глядача в постійній напрузі, його увага незмінно при-
кута до сцени.

Тиждень нашої навчальної практики був досить 
насиченим і, здалося,  минув, як подих. Кожен день 
був сповнений нових вражень, емоцій, знайомств. 
Ми рідко де зустрічали таких щирих і відкритих лю-
дей, як тут. Здавалося, якби раптом зникло світло, 
вони могли б осяювати собою усе довкола. Завдяки 
їхнім старанням у нас лишився солодкий присмак 
позитивних відчуттів від цієї країни, цього казкового 
міста Кракова. Вдячні Богові, що дав нам можливість 
отримати безцінний досвід, навики і певні знання, які 
ми постараємося зберегти до кінця життя, ділячись 
з іншими.

 Анастасія Кирилова

Краків – Львів, 2016.

Краків об’єднує польських та українських театрознавців.
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“ÎÑÊÀÐ, 
ßÊÎгÎ ß ÇнÀлÀ”1

Спогади актриси Лілі Ленгтрі2

Мені яскраво запам’яталася ота перша зустріч з 
Оскаром Вайлдом, у студії Френка Майлза3. І те, як 
шокував мене його чудний вигляд. Було йому тоді 
напевне десь близько двадцяти. Густе каштанове во-
лосся, підібране з чола, трохи довше, ніж тоді було 
прийнято, але ще не настільки провокаційне, як він 
пізніш собі дозволяв. Його обличчя – велике й таке 
бліде, що ті кілька крупних веснянок дивним чином 
виділялися на ньому. У нього був красивий рот, з 
дещо масивними губами й зеленкуватими зубами. 
Простоту його лиця прикрашали розкішні великі, 
пристрасні очі.

Зростом він був близько шести футів, міцний і ши-
рокоплечий. Великі й меланхолійні руки, завужені на 
кінчиках пальці з мигдалеподібними нігтями доскона-
лої форми, що свідчили про його мистецькі нахили. 
Але його нігті, на жаль, рідко отримували ту увагу, 
якої потребували. Мені він завжди видавався ґротес-
ковим, хоча якось і читала, що хтось з французьких 
письменників називав його “красивим” і “схожим 
на Аполлона”. Поза сумнівами, він був надзвичайно 
цікавою й чарівною особистістю і володів тим, що в 
акторстві зветься “сценічною присутністю”, до того 
ж,  мав винятковий ентузіязм. У нього був голос один 
з найпривабливіших, що я коли-небудь чула, при-
ємний і м’який, з найрізноманітнішими відтінками 
інтонації. Дотепність його слів лише вигравала од 
цієї його особливої манери говорити. 

Костюм його складався зі світлих штанів, чорного 
піджака, застібнутого лиш на один нижній ґудзик, 
жилета у яскраві квітки і білої шовкової краватки з 
аметистовою шпилькою. Мені здається, я ніколи не 
бачила його у рукавицях, але він завжди носив при 
собі пару світло-фіолетового кольору, використовую-
чи їх, аби додати грації своїм різноманітним жестам, 
що їх було так багато. А ще, з приводу вбрання, то я 
пригадую, як бачила його (коли він уже став знамени-

1  Переклад здійснено за: Oscar Wilde – Interviews & Recol-
lections/ Mikhail E. H., 1979. Друкується уперше. 

2  Лілі Ленгтрі (1852-1929) – знаменита англійська красу-
ня і акторка, визначна постать вищого світу й подруга принца 
Уельського. Вінсент О’Саліван згадує, як у 1899 році Вайлд 
казав: “Три жінки, якими я захоплююся понад усе – королева 
Вікторія, Сара Бернар і Лілі Ленгтрі. Я б із задоволенням 
оженився на будь-якій з них”.

3 Френк Майлз – художник, товариш Вайлда, часто 
малював Лілі Ленгтрі. Також її малювали Вістлер, Пойнтер, 
Воттс, Берн-Джонс, Лейтон, а ще Мілле, портрет роботи 
якого “Лілея з Джерсі” сприяв появі її псевдоніму.

тим та успішним) у вечір прем’єри однієї з його п’єс: 
він вийшов на сцену під овації публіки, у чорному 
оксамитовому піджаку, фіолетових штанях, строка-
тому жилеті, з білим солом’яним капелюхом в одній 
руці й запаленою цигаркою в другій.

На початку нашого знайомства Вайлд був справді 
простий і наївний. Уся його манірність й ексцентрика 
з’являлися од природного  бурхливого темпераменту 
молодої людини, й зовсім не були штучними. Пізніш, 
коли він почав ставати лондонською знаменитістю, і 
його підсвідомі особливості стали мішенню для са-
тиричних шпальт газет, він одразу зрозумів, що це 
варто обернути собі на перевагу, і продовжив розви-
вати їх настільки завзято, що їх вже не можна було 
не помітити. 

З нього сміялися, і його наслідували. Коли він 
носив у петлиці маргаритку, тисячі юнаків робили 
так само. Коли він називав соняшник “красивим”, 
соняхом захоплювалися у кожному салоні. Коли він 
зауважив, що прості сукні у квіточку – єдине прий-
нятне вбрання, кожна молода жінка, та й багато вже 
немолодих, бігом побігли до своїх модисток з бо-
жевільними ідейками щодо грецької драперії. 

На сучасному жаргоні геїв його можна було на-
звати “апостолом лілії”, “апостолом трансценден-
тального” чи то “абсолютно естетською потворою”, 
як казали недоброзичливці… Його манірність, мушу 
сказати, була радше на втіху публіці. Для друзів він 
залишався таким самим, і друзі й вороги – усі мали 
визнати його дотепність понад його вади. Мода на 
Вайлда швидко поширювалася, мистецькі й аристок-
ратичні кола Лондона поглинали його. Мені видава-
лося, проте, що згодом він ставав усе менш й менш 
несподіваним у своїх розмовах, й чим далі росла його 
популярність, тим більше від них втомлювався, що 
зрештою було й не дивно. Адже він мусив оживити 
кожне пообіднє чаювання і придумати якісь нові до-
тепи для кожного званого обіду. 

 Джон Еверетт Мілле.
“Лілея з Джерсі”.
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Його мати, леді Вайлд, жила на Онслоу Сквер, 
іноді вириваючись зі своєї ізоляції, аби скликати на 
домашній обід гостей, знайомих її обох синів. З такої 
нагоди вона зазвичай опускала штори й запалювала 
лампи, навіть у літній час. Вона була поетесою і пи-
сала віршів під псевдо Сперанца, тож, можливо, її 
син успадкував той поетичний талант від неї. Дехто 
казав, що і його брат був по-своєму талановитий, але 
мені він видавався зовсім нудним.

Коли я познайомилася з Вайлдом, він щойно по-
вернувся з Оксфорду, під враженнями від перемоги з 
найкращою поемою року, що звалася “Равенна”. Але 
він був дуже скромний щодо свого успіху, я почула 
про те тільки від інших. Одразу ж нові чудові твори 
з-під його пера почали привертати незвичайну увагу й 
захоплення, і саме тоді я стала предметом натхнення 
для однієї з його найкращих спроб. Вірш, що з при-
святою для мене опинився на сторінках “Thе World”4, 
згодом увійшов до першого видання Вайлдової поезії. 
Він подарував мені загорнуту в білий папір книгу з 
милим написом: “Єлені, колись троянській, а нині 
– лондонській”.

У розквіті своєї популярности Оскар і його ди-
винки згадувалися у мотивчику Гілберта й Салівана з 
“Patience”, в одному з кращих текстів останнього:

Крізь натовп філістерів
Ти пройдеш мов апостол
Найвищий з естетів
І пройдеш по Пікадиллі
З маком чи букетиком лілій
У середньовічній своїй руці.
Навіть коли Вайлд ще не досягнув слави, а 

лише підсвідомо перебував на межі цього, він мав 
звичку постійно надсилати мені квіти. Хоч і не було 
в нього змоги замовляти великі букети, але коли він 
збирався завітати до мене, то забігав на квітковий 
ринок у Ковентгардені, купляв для мене одну 
розкішну квітку амарилісу (все, що міг дозволити 
його худенький гаманець) і прямував по Пікадиллі, 
обережно тримаючи цю самотню квіточку. Писаки 
трактували оцей його вияв захоплення як позерство, 
і тоді я з невинним наміром присвоїла йому ймення 
“Апостол лілії”.

Коли я вперше відвідала Америку5, Вайлд був там у 
турне під менеджментом Генрі Еббі, і я зачудувалася з 

4  Поезія Вайлда із заголовком “Нова Єлена” з’явилась не 
у виданні “The World”, як згадує актриса, а в газеті “Тime” 
(липень, 1879); 1881 р. вона була надрукувана з поправками у 
його збірці “Поезії”.

5  Вперше на американській сцені Лілі Ленгтрі виступала 
у ролі Естер Грейсбрук  у виставі за п’єсою Тома Тейлора 
“Мезальянс” у Воллок Сіатр, 6 листопада 1882 року. Вайлд 
позитивно відгукнувся про цю виставу в своїй рецензії під 
назвою “Місіс Лілі Ленгтрі” (“The World”, Нью-Йорк, 7 
листопада 1882). 

того, як він був виряджений. У чорному оксамитовому 
піджаку з бриджами, у шовкових панчохах і чорних 
черевиках зі срібними пряжками, з байронівським 
комірцем навколо шиї, він читав лекції про мистецтво 
греків. Це якраз тоді на американській митниці на 
звичне по приїзді питання: “Чи не везете з собою 
чогось незадекларованого?” Вайлд неперевершено 
одповів: “Ні, я не маю чого декларувати, окрім мого 
генія”. Його успіх був помірний, можливо через те, 
що прес-агент  сподівався вразити публіку радше 
ексцентричністю Оскарової поведінки, ніж його 
істинною культурою. 

Він їздив з лекціями, а я, в той самий час, цього 
сезону виступала у Буффало, тож якось під час вечірки 
ми пішли подивитися на Ніягару. А в інтерв’ю після 
того він розповів про свої враження: “місіс Ленгрті 
сфотографувалась надзвичайно природно на тлі 
Ніягарського водоспаду”. Пізніше, коли я виступала 
у п’єсі “Небезпека” у Штатах, Оскар заручився з 
гарною ірландською дівчиною і навіть надіслав листа 
з новиною про це:

“Я справді радий з вашого величезного успіху, 
у газетах з’явилися прекрасні відгуки про вашу гру 
в “Небезпеці”6. Вам вдалося те, що не вдавалося 
ще жодному митцю – підкорити Америку вдруге й 
забрати з собою нові лаври. Але в тому й річ, що ви 
створені для перемоги. Вона завжди сяяла у ваших 
очах і дзвеніла в голосі. 

Отож, я пишу вам, аби сказати, як я тішуся з вашого 
тріюмфу – вас – Венери-Переможниці сьогодення – 
а ще я маю розповісти вам, що скоро одружуся 
з прекрасною дівчиною – Констанцією Ллойд – 
серйозною, тендітною, фіалкоокою Артемідою, з 
чудовими кучерями густого каштанового волосся, 
од чого її голівка стає схожою на квітку, і з красивими 
білими руками, що видобувають з фортепіяна музику 
настільки дивовижну, що пташки перестають 
співати і слухають її. Ми одружуємося у квітні7. Я 
так сподіваюся, що ви повернетеся до цього часу. З 
нетерпінням чекаю на те, щоб вас познайомити. 

Я нині всі сили витрачаю на лекції і намагаюся 
заробити грошей, хоча це так жахливо – бути далеко 
від неї, але ми обмінюємось телеграмами двічі на 
день, і я тікаю з інших країв світу, аби побути з нею 
годинку, і роблю ті всі дурниці, що їх роблять мудрі 
закохані. 

Чи ви мені відповісте й побажаєте всього 
найкращого?

Вірте мені,
Ваш відданий й люблячий Оскар Вайлд”

6 У цій виставі Лілі Ленгтрі виконувала роль Леді Ор-
монд.

7  Оскар  Вайлд одружися з Констанцією Ллойд 29 травня 
1884 року.

лілі ленгÒÐ²
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Майбутнє одруження Оскара не здивувало мене, 
адже я знала, що певний час він захоплювався тією 
дівчиною, яка згодом стала його жінкою, і про яку 
він мені часто й пристрасно розповідав. Потому я не 
бачилась з ним кілька років, залишалась у Штатах, а 
коли ми нарешті зустрілися у Лондоні, він уже став 
знаним драматургом.

Коли репетиції його п’єси “Як важливо бути 
серйозним” відбувалися у театрі Сент-Джеймс, всі 
причетні мусили зберігати таємницю, за наказом 
менеджера Джорджа Александера8. Оскар був 
непохитний і навіть сильно роздратувався, коли одного 
дня я намагалася випитати в нього сюжет. Наступного 
дня він прийшов на чай, і я подумала, що якось йому 
за те помщусь, тож я сказала: “Артур Борчьє був тут 
на ланчі й все мені розповів!” (Він там мав грати 
важливу роль)9. “Хто ще був на ланчі?” – схвилювався 
Оскар. Я невимушено відповіла: “Та лишень Смоллі”. 
(Автор поспішно, зі стогоном вийшов). За дві години 
з’являється Борчьє, і майже кричить з обурення: “Що 
це все означає?” “Я просто пожартувала. Я напишу 
Александеру”. Я так і зробила, й отримала злого 
листа, у якому мовилося, що він “не розуміє жартів, 
коли йдеться про бізнес”. А ввечері Трі почув цю 
історію у театрі Гарріка. Він додав: “Я впевнений, 
що то хіба Лілі таке могла утнути”. 

Оскар був дуже обдарованим студентом, і 
навіть під час мого першого сезону він змусив мене 
вдосконалити свої знання, відвідуючи лекції Ньютона 
про мистецтво Греції у британському музеї, а разом 
з тим це викликало щиру радість у студентів, що 
збиралися на вулиці й захоплено зустрічали нас.

Дике обожнення краси, живої й неживої, у Вайлда 
перетворювалося в несприйняття потворности 
у будь-якій формі, він інстинктивно не любив й 
уникав непривабливих людей, вкрай перебільшено 
демонструючи свою антипатію, будучи іноді геть 
нещадним у своєму ставленні до них. Навпаки 
ж, ідеалізував тих, ким захоплювався, ставив на 
п’єдестал своєї уяви тих, хто того був не вартий, бо 
ж його симпатії були такі ж сильні, як і антипатії. 
Окрім кількох обраних, він жартував однаково як з 
друзів, так і з ворогів, і міг бути дуже дошкульним. 
Його якось роздратувала старенька леді С. своїм 
нетактовним зауваженням у мій бік, і він про неї отак 
і сказав: “О! Ця стара жінка, що ходить, прикріпивши 
олов’яними цвяхами штучні троянди до своєї лисої 
голови”. 

8  Сценічне ім’я Джорджа Александера Гібба Саймона 
(1858–1918) , англійського актора й менеджера. Він керував 
театром Сент-Джеймс з 1891 року до своєї смерти. У 1911 
році йому присвоїли лицарський титул.

9  Артур Борчьє не грав у виставі “Як важливо бути 
серйозним”. 

Коли він складав поезію “Нова Єлена”, то так 
захопився її об’єктом, що годинами ходив туди й 
сбди вулицями, між котрими розташовувався наш 
маленький будиночок, мабуть, вигадуючи якісь 
риси, яких у мене ніколи й не було. І, хоча Вайлд 
мав добряче почуття гумору, він іноді несвідомо сам 
робився смішним. От наприклад, якось він скрутився 
калачиком і заснув коло дверей нашого будинку, а 
містер Ленгтрі, що зазвичай пізно повертався додому, 
одразу ж поклав край його поетичній романтиці, 
зігнавши звідтілля геть.

Було й таке, що здавався він мені надто нав’яз-
ливим, коли ошивався коло дому або ходив скрізь 
за мною, і боюся, що часто я казала йому доволі об-
разливі речі, аби лиш його здихатися. Після одно-
го такого мого зауваження я якось пішла в театр, і 
поки сиділа у ложі, спостерегла якесь хвилювання в 
партері, – це був Оскар, що раптово мене помітив, і 
його, усього в сльозах, виводив з театру друг Френк 
Майлз.

Саме для мене він написав свою п’єсу “Віяло леді 
Віндермір”. Чому він коли-небудь думав, що я гра-
тиму цю роль, я досі не уявляю, окрім того, я ніколи 
не вважала його драматургом. Між іншим, знаючи 
його добре, слухаючи годинами його цікавої бесіди, 
я сприймала його зовсім серйозно, а він же навіть і 
не натякав, що працює над чимось. А одного дня він 
прийшов з поважним виглядом і згортком рукопи-
су, поклав його на стіл, поривчатим рухом вказав на 
нього й мовив:

“Це п’єса, котру я написав для вас”.
“І кого ж я гратиму?” – запиталась, не певна, жар-

тує він чи ні. 
“Жінку, – відповів він, – з незаконно народженою 

дорослою донькою”.
“Мій дорогий Оскаре, – заперечила я, – хіба ж я 

в такому віці, що можу мати дорослу доньку будь-
якої кондиції? Не розгортайте рукопису, навіть не 
намагайтеся мені його читати. Відкладіть цю справу 
на двадцять років”. І, незважаючи на його благання, 
я відмовилася послухати п’єсу.

У багатьох епіграмах дехто зауважував, що по-
мічав кмітливі інтерпретації афоризмів різних фран-
цузьких письменників – Ларошфуко, Лабрюйєра 
та інших. Можливо, таке траплялося; навіть генію 
складно бути завжди неповторним. 

Вайлд був справжнім романтиком, завжди пое-
тичним у думках й розмові. Як одного разу сказав сер 
Герберт Трі: “Оскар перетворив свої слова у дорого-
цінні камінчики й прикрасив ними місяць”. 

Переклад з англійської Ольги Оліщук
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Вистава “Зерносховище” за однойменною п’єсою 
Наталії Ворожбит вже другий рік є візитною карткою 
Першого театру*. Постава львів’ян під орудою київ-
ського режисера Андрія Приходька збурила не лише 
Львів. Часто відгуки на цю виставу, яка висвітлює 
одну з найтрагічніших сторінок нашої історії – роки 
великого голодомору 1932–1933 рр. – були гостро 
дискусійними.

Вистава нікого не залишає байдужим. Вона 
жива, правдива, безкомпромісна, вдало вибудувана 
режисером і талановито зіграна акторами. У листо-
паді 2016 р., “Зерносховище” їде на схід України, в 
Краматорськ, де ще зовсім недавно лунала канонада 
російсько-української війни. Театр готувався до цієї 
поїздки ретельно, як на великі гастролі. Маршрут на-
шого автобуса пролягав через Київ, Полтаву, Харків, 
Слов’янськ, Краматорськ. Усе більше віддаляючись 
від Львова, ми думали, як же зустріне Східна Україна 
нас, “західняків”. Мене в цій подорожі дуже потіши-
ла наша молодь: Н. Мазур, В. Василик, Д. Бартков, 
Н. Алєксєнко, Т. Алєксєєнко, О. Трифонюк, В. Ко-
гут, О. Чешеров, М. Понзель, К. Расіна, а також се-
реднє покоління акторів: О. Гапа, Л. Кузь, І. Дончук, 

ПеÐшÈй уÊÐÀїнÑьÊÈй ÀÊÀдеÌ²чнÈй ÒеÀÒÐ 
длß д²Òей ÒÀ ЮнÀÖÒвÀ у ÊÐÀÌÀÒÎÐÑьÊу

(Вистава “Зерносховище” Н. Ворожбит)

І. Гулюк. У нас у всьому відчувалася взаємоповага і 
допомога. Доки стало сил – сон та втома брали своє – 
мої колеги співали, придумували різноманітні ігри, 
отож дорога не була нудною. Гідним подивування 
стало сміливе рішення художнього керівника театру 
Ю. Мисака і його дружини актриси Л. Діденко взяти 
в цю подорож п’ятирічного сина Миколку. Хлопчик 
вніс багато позитиву в наш настрій.

У Києві ми “підхопили” та зустріли оплесками 
режисера А. Приходька, він же, як правдивий киянин, 
“прихопив” зі собою київський торт. Ніч в автобусі, 
навіть у комфортабельному, завжди випробування. 
Заздрю кожному, хто, стуливши повіки, одразу може 
заснути за будь-якої ситуації. Дехто з молодих акторів, 
постеливши собі карімати вздовж проходу в автобусі, 
заснув, як дитина в колисці. Зупинялись ми тільки 
біля заправних станцій, де можна було погрітись і 
перекусити.

Автобус стрімко проскочив околицю Харкова. Пер-
ші промені сонця, відбившись у водах Сіверського 
Дінця, розбудили на нашому шляху місто Ізюм. Тут 
мій батько служив у війську. Пам’ятаю, як він згаду-
вав мізерний солдатський пайок і голод 1946–47 рр. 
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*  Нинішня назва театру від грудня 2016 р.
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Вдивляюсь у будинки, вулички: люду майже не 
видно. Багато старої радянської забудови. Обабіч до-
роги сіріють монументи радянської доби. 

Далі – Донецька область – Слов’янськ. Місто зна-
кове в новітній історії України. Коротка зупинка перед 
блокпостом. Озброєні вояки з’ясовують, хто ми, звід-
ки, і яка мета нашого приїзду. Дружній помах руки – і 
ми знову в дорозі. Зруйнований сепаратистами міст 
змушує весь транспорт з’їхати на об’їзну ґрунтову 
дорогу. На околицях Слов’янська багато озер, вільно 
плавають лебеді і качки. Містяни з цікавістю розгля-
дають наш лайнер. Український прапор на будівлях 
тішить тут по-особливому. Зауважую, що українських 
назв крамниць, установ, вулиць дуже мало – майже 
все російською. Та все ж це українське місто, і воно – 
наше! Було і буде!

Нарешті мета нашої подорожі – Краматорськ. 
Місто поєднало в собі два слова: крам і назву місце-
вої ріки Торськ. Тут здавна процвітала торгівля най-

різноманітнішим крамом, і водні шляхи були завжди 
у великій пригоді. Водії, вміло маневруючи вулицями 
Краматорська, везуть нас до місця, де нам доведеться 
жити три дні і дві ночі. Скажу наперед: ми ще довго 
будемо під враженням гостинности тамтешніх меш-
канців і чітко продуманої організації нашої роботи. За 
містом нас зустріла казкова зона відпочинку із тепли-
ми і затишними кімнатами та красивим озером. Кому 
випало оселитись у дерев’яних будиночках, жартома 
згадуватимуть вимушене сусідство… польових ми-
шок, які, зачувши тепло, без запрошення, безцеремон-
но вкладалися до ліжок. Нас смачно годували тричі на 
день, і як добре, що я заздалегідь передбачливо взяв з 
собою кільканадцять календариків з видами Львова. 
Отож кожен з нас як міг, віддячувався за гостинність 
нашим новим друзям. Прогулюючись містом, я поба-
чив місце, де стояв раніше знесений пам’ятник Леніну: 
там майорів державний стяг. А ще мене дуже вразила 
земля на полях, що вже покрилася першими примо-
розками. Уявіть собі неозорий український степ від 
краю до краю, скиби зораної землі, чорні, як донець-
ке вугілля, великі, масні. Не віриться, що тут колись 
люди цілими селами помирали під час голодомору.

Окрім “Зерносховища”, ми привезли вистави “Од-
кровення Іванки” та “Beautiful Карпати”. Діти радо й 
з цікавістю сприйняли їх. Та головною метою нашої 
поїздки все ж була презентація “Зерносховища”. Ве-
лика сцена Палацу культури могла поглинути нашу 
сценографію, але тут знову чітко спрацював режисер 
А. Приходько. Правда, не обійшлось без непорозумінь. 
Адміністрація Палацу навідріз заперечувала, щоб ми 
запалювали свічку на сцені. Та все ж якось домови-
лись… Загалом ми відчували, що до нас пригляда-
ються і це, звичайно, зобов’язувало до толерантности. 
Прощались ми найкращими друзями.

За дві години до вистави на репетиції дуже забила 
ногу заслужена артистка України О. Гапа. Уже йш-
лося про те, щоб її замінити іншою актрисою, однак 
Ольга Євстахіївна виявила силу волі, вийшла на сце-
ну та блискуче зіграла свою роль. Вистава пройшла 
добре. Можливо, хтось скаже: самі себе хвалять. Та, 
повірте, за 1200 кілометрів від Львова ми не могли 
собі дозволити грати у півсили. Кожен актор, робіт-
ники сцени, освітлювачі, костюмери, радист відчува-
ли велику відповідальність. На початку вистави, як 
нам потім сказали, із зали вийшло добрий десяток 
глядачів, гнівно обговорюючи побачене і почуте. У 
них своє розуміння історії, і нема на те ради. Ми й 
не сподівались на аншлаг, але заповненість залу вра-
жала. Особливо приємно було бачити наших вояків в 
армійських камуфляжах. В антракті з нами активно 
спілкувалися військові журналісти.

Найцікавіше було по закінченні вистави. Після 
тривалих оплесків, вигуків “Слава Україні!”, “Слава 

Сцена з вистави “Зерносховище” Н. Ворожбит.
Режисер – Андрій Приходько, художник – Богдан Поліщук. 
Перший український театр для дітей та юнацтва. 
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Сцени з вистави “Зерносховище” Н. Ворожбит.
Режисер – Андрій Приходько, художник – Богдан Поліщук. 
Перший український театр для дітей та юнацтва. 

нації!”, “Схід і Захід – разом!” більшість глядачів 
залишилися у залі, щоб познайомитись, погово-
рити з акторами, режисером, працівниками театру. 
Всюди ми бачили прихильні обличчя, рукостис-
кання, обійми, сльози і квіти, квіти, квіти...

З обох боків неначе прорвалась гребля люд-
ських емоцій, почуттів, запитань і дискусій на 
найактуальніші виклики сьогодення. Як влучно 
сказав один із глядачів: “Завтра новина про вашу 
виставу збурить усе місто!” На прохання волон-
терів було записано відеопривітання нашим вої-
нам-захисникам. Отож зустріч з українською гро-
мадою Краматорська переконливо довела усім, 
що приїхали ми сюди не даремно. Нас тут чекали, 
виглядали, сподівалися наші люди, щиро залюб-
лені у мистецтво, в рідне слово, Україну.

Зворотній шлях додому був непростий. Пого-
да змінилась до невпізнання. Столичний глядач 
ще аплодував нашій казці “Маленька Баба Яга”, а 
дороги вже рясно вкривав лапатий сніг. Від Києва 
до Львова нас оточували суцільні замети. Але – дя-
кувати нашим суперводіям – вони в надскладних 
умовах привезли нас живими і здоровими до рід-
ного Львова.

Львів – Краматорськ,
 10-12 листопада 2016 р. 
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Того пополудня, виїжджаючи з дому, ми й гадки 
не мали, що відвідини цього міста виявляться для нас 
таким дивовижним пережиттям. 

З Вроцлава рушили ми по обіді; вся група без-
болісно витримала процедуру поїздки, реалізованої в 
рамках обміну білатеральної угоди між Вроцлавським 
та Львівським імени Івана Франка університетами. 

Діставшись на залізничний вокзал, ми з радістю 
виявили, що ніхто нічого не забув, у всіх усе при собі, 
найголовніше – кожен незмірно втішений передчут-
тям незвіданого. Отож, відразу вирішили категорично 
заперечити оманливу тезу соціологів та різної масти 
експертів у справі міжлюдських взаємин, нібито мо-
лодь не здатна розмовляти, обмінюватися думками, 
полемізувати. Ми поділилися на два табори: один 
став ареною жвавих дискусій, забав, обміну вражен-
нями. Натомість другий репрезентував справдешній 
університет – книжка, зосередженість і дрібка сну. 
Але найбільшою звабою виявилися… тістечка, які 
приготувала Александра Б.; дехто ладен був негайно 
освідчитися (правда, годі було втямити, кому – не то 
Александрі, не то… солодощам).

Згідно з маршрутом, ми затримались у Переми-
шлі, – місто приязне й відкрите, з гарною і спокій-
ною “старувкою”. Час збігав на розмовах. Навіть коли 
довідались, що доведеться довгенько чекати на ав-
токар до Львова (про це водій повідомив з якимось 
дивним тремтінням у голосі), ніхто не втратив погід-
ного настрою – ковдри, гаряча кава і незмінно добрі 
передчуття допомогли нам витримати марудні години 
очікування. Попри те, що пасажирів не бракувало, ав-
токар виявився справді комфортабельним, а контроль 
на кордонах винятково справним. 

До Львова прибули без пригод і без проблем, тим 
більше, що на нас уже чекав ментор і провідник – про-
фесор, актор (народний артист України) Богдан Ко-
зак – винятково харизматична особа, незмінно спов-
нений запалу, життєрадісний, з почуттям гумору й 
доброзичливости. Шалена їзда львівською бруківкою 
справила нам безмір дитячої втіхи, але ніхто не прихо-
вував, що мріє врешті виспатися; то ж вищепідписаний 
автор цих рядків потрапив до затишного готелика, а 
студенти розквартирувалися у дещо віддаленому від 
центру гуртожитку, хоча, правду мовлячи, автор багато 
дав би, щоб опинитися вкупі зі студентами. 

Укладена під керівництвом професора Козака 
програма не дозволила нам надто довго відпочивати. 
Вівторок розпочався спільним сніданком в універ-
ситетській їдальні (обслуга пресимпатична!). Далі 
на нас чекала коротенька екскурсія до університет-

ського музею; прикрашала мандрівку надзвичайно 
цікава і навіть забавна оповідь одного з працівників 
Університету. Ми довідалися, що нині Львів сильний 
інформатикою, а студенти відповідного факультету 
здобувають успіхи на міжнародному рівні, завдяки 
чому Університет спокійно й з гордістю дивиться у 
майбутнє. Сам будинок виглядає респектабельно – як 
зовнішній вигляд, так і інтер’єр переконують, що в 
такому місці варто присвятитися навчанню і праці. 
Дуже добре, що в приміщені Університету функціо-
нує велика студентська їдальня. Інтеграція, відчуття 
єдности, спільноти, навіть культурна функція спожи-
вання їжі – таких місць часом дуже бракує в польських 
навчальних закладах. 

По обіді ми опинилися в товаристві пана Андрія 
– неповторного екскурсовода, дуже вправного й до-
тепного оповідача, який у незвично барвистий спосіб 
висвітлив минуле Личаківського цвинтаря і згадав та-
кож про те, наскільки важливою є історична пам’ять. 
Нам пощастило оглянути некрополі, особливо важливі 
для Польщі та України, – цвинтар оборонців Львова 
(цвинтар “Orląt”). Екскурсовод допоміг нам зрозуміти 
значення достойного фіналу конфлікту – чинників, що 
так сильно розділяли наші народи. 

Кладовище дуже старанно доглянуте і справляє 
враження справді “святого місця”, як його часто на-
зивають наші земляки (Campo Santo). Висновок нашої 
групи, можливо, дещо наївний і не надто оригіналь-
ний, хоча тільки таким і міг він бути – всі ми прагнемо 
залишатися пацифістами. 

Середа розпочалася яскраво і збуджено, напруга 
дедалі зростала. О 13-й знову зустрілися з професором 
Козаком, він запросив нас у магічну мандрівку шляха-
ми української іконографії. Працівник Національного 
музею натхненно і з неприхованою заангажованістю 
розповів про багатющу колекцію ікон різних періодів 
історії українського мистецтва. 

Далі – лекція пані Ірини Патрон. Йшлося про 
Олександра Довженка, Маестро українського кіне-
матографа. Оповідь була поєднана з показом чи не 
найуславленішого довженківського фільму “Земля” 
(1930). Стрічка ця – одна з перлин німого кіно – розгля-
дає проблему усуспільнення села. Фабула нескладна, 
натомість фільм приваблює зрілістю поетичної образ-
ности, а також виразно універсальним філософським 
посланням. Після перегляду наші студенти взяли 
участь у короткій дискусії, підкреслюючи, передовсім, 
трактатність “Землі”, де мовиться про співвідношення 
людина-природа, людина-особистість.

ÌÀг²ß ПÀÐÈЖÀ ÑхÎду.
ÐеПÎÐÒÀЖ ПÐÎ ÌÀндÐ²вÊу дÎ львÎвÀ

Ґжеґож МаЛецький
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Увечері магічне ім’я професора Козака отверзло 
перед нами вхід до приміщення Львівської опери, 
де ми захоплювалися класичним виконанням моцар-
тівського “Дон Жуана” на лібрето Лоренцо да Понте. 
Мовний бар’єр для переважної більшости нашого 
гурту виявився надто високим, отож ми насамперед 
насолоджувалися розкішною музикою Моцарта. До-
сконало виглядає й інтер’єр самого приміщення (хоча 
це, звичайно, справа естетичних уподобань): усе ба-
роково, золотаво-червоно, яскраво. 

У четвер ми відвідали бібліотеку Університету 
імени Івана Франка. З приємністю вслухаючись у 
спокійний голос екскурсовода, ознайомилися з іс-
торією будівлі й розташованої в ній книгозбірні. 

Опісля взяли участь у блискучій лекції професора 
Богдана Козака: йшлося про харизматичну постать 
реформатора українського театру Леся Курбаса. Про-
фесор допоміг детальніше довідатися про життєвий 
шлях митця і його новаторський підхід до сценічних 
рішень та самої інституції театру. Треба додати, що 
Курбас був постаттю навдивовиж інспіраційною, 
натхненною: його сповнене складних подій життя з 
безліччю несподіваних поворотів і ситуацій – неза-
перечно досконалий матеріял для повнометражного 
фільму. Розповідь професора Козака вражала потуж-
ною напругою, позначеною непересічним почуттям 
гумору, однак при тому найсуттєвішою залишалася 
верства поваги і гідности. 

Увечері знову вистава: “Голий король” у Театрі 
імени М. Заньковецької. Спектакль, розрахований 
на дітей, здійснений за двома класичними текстами 
Андерсена (“Нове вбрання короля” і “Свинопас”). 
Найважливішим у спектаклі було слово (що, на жаль, 
знову стало для нас неабияким викликом), але виразно 
було помітне прагнення до певної суспільно-політич-
ної актуальности і віддзеркалення ситуації в Україні. 
Шкода, що ми не мали приємности побачити самого 
професора Козака в ролі одного з міністрів – довело-
ся вдовольнитися його зображенням на світлині, що 
прикрашала одну зі стін театру. 

Прикра погода не завадила в п’ятницю відвідати 
Львівську картинну галерею (в палаці Потоцьких), де 
ми мали оказію захоплюватися багатою збіркою творів 
українських, фламандських, іспанських, польських та 
італійських художників. Однак довелося через негоду 
таки відмовитися від огляду виставки “Велика Війна 
1914-1918 рр. Індивідуальний і глобальний досвід”. 

Зате увечері вдалося потрапити до Львівського 
драматичного театру ім. Лесі Українки, де показували 
“Перетворення”, здійснене групою випускників фа-
культету культури і мистецтв за оповіданням Кафки. 
Була це ключова подія нашого перебування у Львові. 
Незвичайний мистецький досвід, що для більшости 
– якщо таки не для кожного з нас – виявився одним 
з найцікавіших у спілкуванні з театром. Спектакль 
тримався на рухові, танцю, музиці (феноменальна 
електроніка), живих зв’язках між п’ятіркою акторів. 

Обмежений сценічний простір допомагав утримувати 
дуже близький контакт між глядачами і самим твором. 
Контакт, побудований на вражаючому усвідомленні, 
що можна так “фільмово” потрактувати стихію кла-
сичної літератури і театру руху. Молодий український 
театр переконав нас (філологів!), що у відсутності слів 
є щось навіть більше, ніж магія.

Субота запам’яталася участю у репетиції трупи 
Театру ім. Лесі Українки: готували виставу, побудо-
вану на сюжеті казки “Білосніжка і семеро гномів”. І 
знову вражаюче театральне пережиття, завдяки якому 
ми неначе потрапили у феєричний світ надзвичайно 
чуттєвого твору. Отож, ми щиро подякували усій трупі, 
захопленій нашою присутністю і жвавою реакцією. 
Після вистави – коротка прогулянка й неформальна 
стріча з професором Козаком; ми ділилися вражен-
нями, запрошували львів’ян до Вроцлава, дякували 
за щиру опіку й товариство, організували також інте-
граційний вечір зі студентами – майбутніми акторами 
й театрознавцями, вручили їм подарунки й ще раз за-
певнили, що радо приймемо львів’ян у Вроцлаві. 

Мандрівка закінчилася у неділю – групка львів-
ських друзів провела нас на вокзал, звідки ми виру-
шили до Перемишля. Кордон знову переїхали дуже 
справно. У місті блискавично минуло чотири години 
– в дискусіях, жартах і при спільному обіді. Зворотна 
подорож поїздом теж була архивеселою, хоча дехто, не 
витримуючи темпу, заснув. До Вроцлава повернулися 
в понеділок, 16 травня, о сьомій годині зранку, щоб 
розпочати зовсім нове життя. 

Отже, уточнюємо.
Вечори у Львові проводили спільно, дегустуючи 

вироби української кухні; блукали вулицями, захоплю-
валися містом, спілкувалися з львівськими студентами 
і влаштовували довгі нічні дискусії. Вільні хвилини ви-
користовували на гарні закупи (фантастичний магазин 
з шоколадом, солодощами в центрі міста), короткі про-
гулянки, огляд старовинних пам’яток мистецтва… 

Вдалося нам, до речі, привезти з собою кілька 
унікальних висловів, які напевно надовго загостять 
у словнику студентів полоністики. Наприклад, andia-
mo! (з італійської: “ходімо”), або – що за “faux paux”! 
(читайте: фаукс паукс!). 

Нас приймали у Львові з дивовижною гостинністю. 
Все було досконало організовано, всі охоче простягали 
нам руку допомоги (окреме вітання професорові 
Козаку й Олексієві Паляничці). Відчуття, що кожен з 
нас залишив на Україні частку свого серця, без сумніву, 
слугує надійним доказом того, що магія Парижу Сходу 
триває. 

Опікун Ґжеґож Малецький 
Учасники: Александра Брояновська, Каміль 

Каспшак, Кароліна Окуровська, Лукаш Пінчук, Емілія 
Попєля, Кароліна Пшиступа, Себастян Рогальський, 
Кшиштоф Савко, Пауліна Треля, Александра Возь-
няк. 

Львів 9.05.2015 р. – 16.05.2016 р.

гжегож ÌÀлєÖÊ²
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Нова, промовиста сторінка творчої біографії Ко-
ломийського академічного обласного українського 
драматичного театру ім. І. Озаркевича: ми підкорили 
симпатиків і шанувальників Мельпомени в Німеч-
чині. І це були три столичні міста: Мюнхен (столиця 
Баварії), Нюрнберг (найбільше місто адміністратив-
ного округу Середня Франконія) і Штутгарт (столиця 
землі Баден Вюртемберг).

На запрошення Товариства “Україна” (Товарис-
тво сприяння та поширення української культури в 
Німеччині з осідком у Мюнхені) і завдяки особистим 
старанням його співголови (нашого краянина Олега 
Сеніва), театр став учасником першого в історії ук-
раїно-німецьких взаємин Тижня гуцульської культури 
в Німеччині. Фактично, театрові було відведено по-

важну місію відкриття Тижня в Мюнхені 12 березня. 
Цією гастрольною поїздкою неначе закладено новий 
духовно – культурний міст між Коломиєю і Баварією, 
Україною і Німеччиною. І, може, в цьому немає жод-
ної випадковости, навпаки: є мабуть закономірне про-
довження сторінки німецько – українських мистець-
ких взаємин… Адже Коломийський театр – один з 
небагатьох в Україні, діяльність якого не припинялася 
і в часи німецької окупації в роки Другої світової вій-
ни. А ще: в нашому місті мирно співіснували чотири 
німецькі колонії, і німці, які проживали там, також 
мали можливість пізнавати театральне мистецтво 
через призму діяльности Коломийського театру. І сьо-
годні активною є німецька спільнота, представники 
якої – часті гості коломийських театральних вечорів. 

ÒÐÈ н²ÌеÖьÊ² ÑÒÎлÈÖ² ÇÀ ÒÐÈ дн²

Ольга РуДанець

Творчий склад театру після вистави на Мюнхенській сцені разом з Генеральним Консулом України в Баварії
Вадимом Костюком (другий праворуч), начальником управління культури, національностей і релігій 

Івано-Франківської ОДА Володимиром Федораком (5-й праворуч).
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З іншого боку, на теренах Баварії і Німеччини зага-
лом, сьогодні пербуває немало наших співвітчизників. 
(За даними Федерального відомства статистики – це 
близько 123 тис. громадян України.  Ще декілька де-
сятків тисяч українців, які багато років проживають 
тут, уже отримали громадянство Німеччини). Вони 
активно гуртуються в спільноти і намагаються під-
тримувати тісні зв’язки зі своєю Батьківщиною. 

Уродженець с. Букачівці Рогатинського району 
Івано – Франківської области, Олег Сенів – професій-
ний режисер, друг зі студентської лаві директора 
Коломийського театру Дмитра Чиборака, співголо-
ва “Товариства сприяння та поширення української 
культури в Німеччині з осідком в Мюнхені”. Ідея 
провести Тиждень гуцульської культури в Німеччині 
зародилась пів року тому, коли Олег Сенів, як Почес-
ний гість, відвідав VІІІ Всеукраїнський театральний 
фестиваль “Коломийські представлення”:

– Дмитра Чиборака я знав давно і завжди за-
хоплювався його режисерським талантом. А тепер 
відкрив для себе цей високопрофесійний творчий 
колектив, прекрасних молодих акторів! – засвідчує 
Олег Сенів. – Мені захотілося, щоб їх побачили в Ні-
меччині: не тільки згромадження нашої діяспори, але 
й етнічні німці. Можливо, не все вдалося нам у цьому 
першому спільному проєкті, але я вже маю нові ідеї і 
завжди буду співпрацювати з цим колективом. Пере-
конаний, нас чекає ще не один спільний проект.

Формат участи у Тижні гуцульської культури до-
поміг визначити і виставу, якою театр презентував 
свій мистецький доробок. Це була містерія “Гуцуль-
ський рік” Гната Хоткевича, яка вже понад 25 років 

Сцени з вистави “Гуцульський рік” Г. Хоткевича. 
Режисер – Дмитро Чиборак. Коломийський академічний 
обласний український драматичний театр 
ім. І. Озаркевича. Уляна Чиборак – Оленка, 
Артур Філімонов – Василь (угорі), 
Олег Кравчук – Марцінко; Захарій Новицький – Дід.

Îльга ÐудÀнеÖь
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не сходить з Коломийської сцени, на характерах якої 
гартувало свій хист не одне покоління коломийсь-
ких акторів. З цією виставою театр підкорив сцену 
Всесвітнього Единбурзького театрального фестивалю 
(Шотландія), неодноразово виступав у Румунії, Поль-
щі, був лавреатом фестивалю під відкритим небом 
“Кримські Агони” в Керчі та ін.

Першим містом у Німеччині був для нас Нюрн-
берг, де нас приязно зустріла активна українка з 
об’єднання українців у Франконії Вікторія Левінська. 
Тут вона здобула освіту, тут працює. Як волонтер, ак-
тивна в українській громаді Нюрнберга, і завдяки їй, 
її друзям, очільникові об’єднання українців у Фран-
конії Орестові Зубу наше перебування в Нюрнберзі 
було цікавим і важливим, змістовним, насиченим і 
успішним. Незважаючи на далеко не театральні па-
раметри запропонованої сцени, неможливість вико-
ристати певні сюжетні заготовки, містерію сприйняли 
зі щирим захопленням. Вистава розпочиналась пізно 
– о 20.00 за місцевим часом (була п’ятниця – робочий 
день), але глядачі не поспішали розходитись по до-
мівках, а ще довго спілкувались і фотографувались з 
акторами. Вже наступного дня на сторінку фейсбук 
посипалися відгуки і побажання.

Люба Мельник: “Об’єднання українців Франконії 
мало велику честь приймати надзвичайно творчих 
та привітних земляків на сцені м. Нюрнберг. Коло-
ритна постановка вистави “Гуцульський рік” милує 
око, потішає розум та хвилює душу. Майстерність 
акторського складу вражає динамікою та відданістю. 
Ми щиро дякуємо за змогу долучитися до Вашого 
дійства і мати змогу творити з Вами часточку історії 
українського театрального мистецтва. Браво!”

Пут Согей: “Надзвичайно подивований і захопле-
ний! Я ще більше пізнав і полюбив Україну”.

Марія Брехт: “Були захоплені грою акторів. Щиро 
дякуємо!”

Вікторія Левінська: “Налагодження такої спів-
праці є дуже потрібним навіть не стільки для діяс-
порних згромаджень, як для того, щоб етнічні німці 
могли глибше пізнавати Україну … Тому намагаюсь 
робити, що в моїх силах, щоб допомагати цьому взає-
мопізнанню і взаємозближенню”. 

Не скупились на похвальні оцінки і захоплення 
Андрій Зелінський, Ольга Котик, Ольга Самойлова. А 
спостерігати за реакцією Євгена Левчука, уродженця 
с. Мигово, Вижницького району з Чернівеччини було 
якоюсь емоційною насолодою. Це було особливе по-
дивування: “Тут не було нічого надуманого. Я в цьому 
виріс. Там, де я народився, це все ще збереглося!”

Незабутні враження залишила по собі зустріч 
із глядачами в Штутгарті. Тут діє зорганізована ук-
раїнська община, яку очолює Роман Колодій. Він сам 
інженер-конструктор, з тієї верстви інтелектуальної 

української еліти, яка знає ціну культурно-духовного 
й естетичного: 

“Дуже, дуже гарна вистава! Нам хотілося, щоб 
окрім українців (їх тут у Франконії десь близько семи 
тисяч, а в нашу спільноту об’єдналось приблизно 
2 тисячі) її побачили й етнічні німці. Це так важли-
во для входження, вростання України з її багатою і 
різноманітною культурою, народними традиціями в 
спільний европейський культурний простір”. Виставу 
дивився разом зі своїми парафіянами греко-католи-
цький священик отець Роман. Він навіть надав деякі 
змістовні поради і консультації щодо ролі Дяка. 

З особливим хвилюванням трупа готувалась до 
свого мюнхенського виступу. Тут нас очікувала най-
більша з трьох міст зала, своїм виступом ми відкрива-
ли Тиждень гуцульської культури в Німеччині, і тому 
сподівались багато іменитих гостей. Окрім всього, це 
був недільний день із надто ущільненим графіком: 
відвідання Служби Божої в Храмі Покрови Пресвятої 
Богородиці УГКЦ, поїздка на Мюнхенське кладови-
ще Вальдфрідгоф до могили Степана Бандери. Важко 
передати словами те відчуття єднання з іменем цього 
Великого українця, що оволоділо усіма нами в спіль-
ній Молитві, виконанні Державного Гимну… 

Перед початком вистави у фоє почали збиратися 
глядачі. Активісти української діяспори в Мюнхені 
зорганізували виставки-продажі сувенірів. Емоцій-
ною музичною прелюдією були гуцульські мелодії в 
звучанні цимбалів і дримби, з якою ніде не розлучався 
актор Коломийського театру Олег Кравчук.

Серед поважних гостей: Генеральний Консул 
України в Баварії Вадим Костюк, голова об’єднання 
українських жінок в Німеччині Марійка Ковалишин, 
канцлер Українського вільного університету Анд-
рій Довганюк з родиною, депутат Верховної Ради 
України Іван Рибак, зять Степана Бандери Андрій 
Куцан…

Після завершення вистави слова щирої вдячности 
і офіційну подяку Генерального Консульства України 
в Німеччині виголосив Вадим Костюк. Офіційний 
представник Коломийської делегації – начальник 
управління культури, національностей і релігій Іва-
но-Франківської ОДА Володимир Федорак вручив 
презентаційні сувенірні пакети і подякував організа-
торам за таку важливу акцію. Вболіваючи за подаль-
ше зміцнення культурних взаємин з европейськими 
країнами, він ділився своїми задумами і планами, 
бо дійсно відчував у цьому особливу місію і особ-
ливу потребу в спеціяльних державних програмах, 
де діє той головний чинник, який вже сьогодні гідно 
сприймається світовим співтовариством – українська 
культура.

Ще довго після закінчення вистави обмінювалися 
глядачі своїми враженнями...
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Життя кожного окремо взятого театру – це одна 
зі сторінок сучасного театрального процесу України. 
Останнім часом традиція гастрольної діяльности, що 
була розповсюджена у минулому столітті, набуває 
нового сенсу для театрального колективу.

Не став винятком і Полтавський академічний 
обласний український музично-драматичний театр 
ім. М. Гоголя, що за попередній сезон має широку 
географію фестивальних та гастрольних поїздок. 

Колектив брав участь у престижних театраль-
них фестивалях: “Мельпомена Таврії” (м. Херсон), 
“Слов’янські зустрічі” (м. Чернігів), “Тернопільські 
театральні вечори. Дебют” (м. Тернопіль), “Homo 
ludens” (м. Миколаїв), “Данапріс” (м. Запоріжжя), 
“Класика сьогодні” (м. Дніпродзержинськ) та багато 
інших. Також був започаткований і власний гоголів-
ський фестиваль “В гостях у Гоголя”, що мав на меті 
популяризувати творчість Миколи Гоголя, збирати 
найкращі зразки його драматургії у театрі, який єди-
ний в Україні носить це ім’я. Нині актори театру та-
кож регулярно виїздять із концертами у зону АТО, 
вітають бійців Національної гвардії з новорічними 
святами, відвідують Чорнобиль і Слов’янськ.

– Головним у театрі завжди був і є актор, – час-
то повторює директор Олексій Андрієнко, заслу-

жений працівник культури України. – А одним із 
аспектів розвитку актора є можливість показувати 
своє мистецтво й отримувати професійну оцінку від 
компетентного журі фестивалів, перевіряти свою 
творчість на глядачах в інших містах, знову й знову 
завойовувати прихильність публіки. Вбачаю також 
своїм обов’язком, як адміністратора, створити такі 
умови, щоб акторам добре працювалося, щоб у них 
була можливість себе реалізувати і примножувати 
позитивний імідж Полтавського театру.

Лише за 2016-2017 роки у двадцяти містах глядачі 
побачили вистави Полтавського театру. З історичною 
драмою – першопрочитанням п’єси А. Крима про 
Івана Мазепу – “Остання любов Гетьмана” (режи-
сер – С. Павлюк), гоголівці підкорювали публіку на 
Міжнародному фестивалі “Слов’янські театральні 
зустрічі” (березень 2016 р.) та на одному з наймас-
штабніших мистецьких форумів країни – фестивалі 
“Мельпомена Таврії” (травень 2016 р.).

– Для гоголівців було надзвичайно важли-
во виступати на одному сценічному майданчику з 
найуспішнішими театральними колективами краї-
ни та зарубіжжя, – констатував Олексій Микола-
йович.– “Мельпомена Таврії” – знаний театральний 
фестиваль, дає повний зріз сучасного театрального 

ÔеÑÒÈвÀльнÎ-гÀÑÒÐÎльнÈÌÈ ÑÒеЖÊÀÌÈ
ПÎлÒÀвÑьÊÎгÎ ÒеÀÒÐу ²Ì. Ì. гÎгÎлß

Ольга кОВаЛенкО

Колективи-побратими – Полтавський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. М. Гоголя 
та Коломийський академічний український драматичний театр ім. І. Озаркевича. 
ІХ Всеукраїнський театральний фестиваль “Коломийські представлення”, 2017 р.
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процесу, тому це завжди можливість приглянутись до 
тенденцій розвитку театру загалом. Зустріч Полтав-
ського театру ім. М.Гоголя з херсонською публікою 
відбулася на четвертий день “Мельпомени Таврії” в 
атмосфері діялогу “театр – глядач”. Епічність поста-
новки, складність долі історичної постаті, глибока, 
насичена символами та знаками режисура зацікавила 
глядача. Адже наша вистава – це своєрідний простір 
для пізнання глибин людської сутности. Молитися 
за спасіння власної душі й душі ближнього ніколи 
не пізно.

У 2016 році на фестивалі “Мельпомена Таврії” 
експертна рада відзначила гру провідної актриси на-
шого театру Наталії Сизової – “Жіноча роль другого 
плану” – за створений нею образ польської графині 
Ганни Дольської. 

Колектив виїздив із Полтави майже повним твор-
чим складом, тому на зворотному шляху актори зіг-
рали вистави у Миколаєві та Кропивницькому. Для 
наймолодших презентували казку “Царівна Ква-Ква”, 
для дорослих – перлини репертуару – вистави “Ха-
нума” (м. Миколаїв) та “Остання любов Гетьмана” 
(м. Кропивницький).

Успіх вистави “Остання любов Гетьмана” поспри-
яв тому, що на 19-ий фестиваль “Мельпомена Таврії”, 
який проходив у травні 2017 р.,  показати на сцені 
Херсонського академічного обласного українського 
музично-драматичного театру ім. М. Куліша було 
запрошено Полтавський театр з виставою “Опера 
жебраків” (Дж. Гей, режисер – С. Павлюк).  

Для колективу стало вдалою практикою показува-
ти вистави після виступу на фестивалі у найближчих 
містах. “Оперу жебраків” побачили ще у Миколаєві 
та Дніпрі. 

Колектив Полтавського академічного обласного україн-
ського музично-драматичного театру ім. М. Гоголя на 
виїзді з виставою “Зона. 30 км людяности” та театралі-
зованим концертом у Чорнобильській зоні.

Колектив Полтавського академічного обласного україн-
ського музично-драматичного театру ім. М. Гоголя з най-
молодшим глядачем – мешканцями Слов’янського району 
Донецької области. 6-11 червня 2016 р.
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Îльга ÊÎвÀленÊÎ

Ще однією традицією фестивального руху для го-
голівців стало відвідування фестивалю “Коломийські 
представлення” (м. Коломия) щороку у вересні, почи-
наючи з 2012 року. На коломийській землі 2016 р., в 
одному з найстаріших театрів на західноукраїнських 
землях – Коломийському академічному драматично-
му театрі ім. І. Озаркевича – полтавці презентували 
виставу “Безталанна” (режисер – заслужений діяч 
мистецтв України Владислав Шевченко). 

– Це було як любов з першого погляду. На фес-
тивалі у Кіровограді (нині Кропивницький) актори 
нашого театру спілкувалися з коломийськими і по-
товаришували, а продовженням стали взаємні за-
прошення на фестивалі. Жодні театри на Україні не 
мають таких дружніх стосунків, Дмитро Чиборак 
запросив нас до Коломиї, ми озарківчан до нас на 
“В гостях у Гоголя”, – поділився спогадами Олексій 
Андрієнко. І як засвідчив Дмитро Чиборак, – “Коло-
мийські представлення” тепер не можуть відбуватися 
без полтавського театру. Це унікальний фестиваль, 
адже на сцені озарківчан протягом восьми днів зби-
раються визнані колективи не лише з України (Київ, 
Львів, Тернопіль, Вінниця, Запоріжжя, Закарпаття), 
а й сусідньої Польщі. 

Людмила Томенчук, театрознавець, зазначала: 
“Вистава “Безталанна”, безумовно, цікавий твір, зре-
штою, як і акторський склад Полтавського театру і 
їхній режисер. Ця вистава надзвичайно видовищна й 
припаде до смаку сучасному глядачеві. Режисер добре 
розгорнув і подав тему відьомства Варки. Адже зазви-
чай в інших поставах це проходить, так би мовити, 
на узбіччі, і тоді глядачеві не зовсім зрозуміло, що ж 
там відбувається за сюжетом. Видно добру роботу ба-
летмейстера (Світлана Мельник), вдало використано 
обрядовий момент”.

Відвідини “Коломийських представлень–2016” 
стали поштовхом для показу “Безталанної” протягом 
вересня у двох містах Західної України – Чернівцях 
та Івано-Франківську. Далі гастрольний шлях вистави 
проліг через Новоград-Волинський, Житомир, Білу 
Церкву. Завершенням туру стали покази у  рідній 
Полтавській області, зокрема Лохвиці. 

Цього року реалізовано проєкт Коломийського 
та Полтавського театрів, який мали змогу побачити 
глядачі 16 вересня 2017 року на ІХ Всеукраїнському 
театральному фестивалі “Коломийські представлен-
ня”. Це була вистава “В степу безкраїм за Уралом”, 
створена до Дня народження Тараса Шевченка, яка 
стала самостійною зірковою роботою народного 
артиста України Василя Голуба, провідного актора 
Полтавського театру ім. М. Гоголя. 

Багатогранну композицію Василя Голуба, який 
виконав роль Тараса Шевченка, доповнили прекрасні 
роботи артистів Коломийського театру,  що викону-

вали хорові партії пісень “Думи мої, думи”, “Реве та 
стогне Дніпр широкий”. Роль коханої Тараса викона-
ла Ольга Якубів також актриса Коломийського театру 
ім. І. Озаркевича, яка своїм філігранним втіленням 
романтичного образу молодої закоханої дівчини так 
гармонійно доповнила композицію полтавців.

– Цікава ініціятива двох театрів, що виникла з 
творчої дружби, допомогла створити таку сильну, 
емоційну виставу, – зазначила театрознавець Алла 
Підлужна. – Актор не тільки прочитав текст Шевчен-
ка, він його прожив, зумів передати оте відчуття тра-
гедії генія, який написав свої слова стільки десятиліть 
тому, а це ніби про наш час. І про ту ситуацію, яка, 
на жаль, не змінилась,  і від того є ще страшнішою. 
Саме тому такі речі патріотичні по-справжньому. 
Вони абсолютно щирі. 

– До речі, ще до поїздки в Коломию ця літера-
турно-музична композиція, і як моновистава Василя 
Голуба, мала успіх на гастролях в Америці,– роз-
повів директор театру Олексій Андрієнко. – Уперше 
мистецтво Полтавського театру побачили на цьому 
континенті. Відбувалися гастролі від 10 по 22 трав-
ня 2017 року на офіційне запрошення  української 
діяспори у США та благодійного фонду “Лелеки” у 
містах Нью-Йорку й Чикаго. Для показу на гастролях 
не випадково обрали спектакль за творами Великого 
Кобзаря, адже приурочили візит українців Дню пе-
репоховання поета. Ми відіграли чотири вистави для 
представників української діаспори та дали декілька 
концертів у форматі літературних читань з піснями, 
де у невимушеній атмосфері спілкування лунало сло-
во Шевченка, українські мелодії. 

 Першими творчість Полтавського театру поба-
чили учні та викладачі школи українознавства “Нова 
Хвилька” 13 травня у Брукліні (Нью-Йорк). 

Чотирнадцятого травня гоголівці презентували 
своє мистецтво для представників діяспори в концер-
тному залі Української католицької церкви Святого 
Юра у Мангеттені (Нью-Йорк), де відбувся концерт, 
присвячений Дню матері. Саме цього дня для всіх 
охочих почути рідну мову народний артист України 
Василь Голуб й зіграв свою моновиставу “В степу 
безкраїм за Уралом” на сцені Українського Народного 
Дому у м. Джерсі Сіті. Після вистави відбулося твор-
че спілкування з представниками діяспори.

– Виставу нашого провідного актора побачили 
також у місті Чикаго на сцені театру “Гомін” та у 
Кафедральному соборі Святого Миколая. Відбулося 
творче спілкування з представниками театру “Гомін” 
(художній керівник Василь Митничук). 

Відбулися у 2016–2017 роках  й інші поїздки, які 
стали надзвичайно важливими для колективу, і для 
людей, яким полтавські митці дарували свою твор-
чість. 



140

– З ініціятиви нашого колективу на чолі з голо-
вним режисером – Владиславом Шевченком – 19 та 
20 червня гоголівці побували у Чорнобильській зоні 
з виставою “Зона. 30 км людяности” та театралізова-
ним концертом для самопоселенців у зоні відчуження 
і тимчасового (обов’язкового) відселення, – акцентує 
Олексій Миколайович. – Вистава була здійснена до 
30-х роковин Чорнобильської трагедії і тому  стала 
цікавою для працівників атомної станції у Славутичі 
та Чорнобилі, де її безкоштовно для всіх охочих по-
казували гоголівці. Відбулися також декілька імпро-
візованих концертів просто неба для самопоселенців 
поблизу міста Прип’ять. 

Особливою подією для всього колективу вия-
вилася гастрольна поїздка у Донецьку область, до 
міста Слов’янськ, звідки почалися військові дії в Ук-
раїні 2014 року, та у Слов’янський район. Від 6 по 
11 червня 2016 року театр перебував на звільнених 
територіях. Гоголівці відіграли вісім казок для най-
молодших глядачів; вони прагнули сказати людям  у 
цьому регіоні, що ми поруч, що мистецтво єднає, що 
ми готові продовжити боротьбу за власну культуру, за 
розвиток нашого краю засобами театру. Адже театр 

допомагає нам навіть у найтяжчі часи залишатися 
людяними.

– Цією поїздкою гоголівці долучилися до проєкту 
“Український Донбас”, – говорить директор театру 
Олексій Андрієнко. – Ми вже практикували мистецькі 
акції для наших військових у зоні АТО, святкували 
Новий рік з бійцями 2014 року. Для наших маленьких 
глядачів показали музичну дитячу казку “Царівна 
Ква-Ква” у семи селищах Слов’янського району – 
Черкаському, Олександрівці, Мирному, Райгородку, 
Сергіївці, Андріївці, Маяках. Граючи по декілька 
безкоштовних вистав на день, актори не відчували 
втоми. Було важливим повезти саме дитячу виставу, 
діти правдиві у своїх емоціях, відкриті до всього но-
вого. Зазвичай на початку червня наш колектив грає 
казки для дітей пришкільних таборів міста й области. 
Цього року спланували роботу так, щоб, окрім ка-
зок на базах відпочинку, наші актори змогли зіграти 
вистави для дітей у Донецькій області. 

Вистави (а їх було сім) колективу Полтавського 
театру подивилися понад тисячу глядачів. У кожному 
селищі акторів зустрічали оплесками, дякували їм за 
мистецтво. Ці люди пережили страшні події війни, 
та все ж щиро прагнуть піднести культурний рівень 
свого регіону, радувати своїх дітей, показати їм щось 
світле, добре, а дорослих на годину відволікти від 
нелегких проблем.

Гоголівців гостинно зустрічали на батьківщині 
видатного актора та режисера Леоніда Бикова у Чер-
каському та мальовничій Олександрівці, прийняли 
серед незліченних стелажів із книжками у Мирному, 
частували смачною соковитою полуницею, печивом 
та пиріжками, випеченими руками працівників бу-

динків культури у Райгородку, Сер-
гіївці та Андріївці. Громада селища 
Маяки стала побратимом гоголів-
ців. Кількагодинне спілкування на 
загальнодержавні теми про розвиток 
мистецтва, відродження культури та 
національної самосвідомости, при-
таманне однодумцям, народжувало 
нові ініціятиви для подальшої спів-
праці. 

Проїхавши тисячі кілометрів, 
зустрівшись із тисячами глядачів 
у різних містах лише за ці останні 
два роки, митці переконалися, що 
є надія на відновлення і розвиток 
фестивально-гастрольних стосун-
ків між театральними колективами 
нашої країни. Отож, до зустрічей!

Сцена з вистава “В степу безкраїм за Уралом”(до Дня на-
родження Т. Шевченка). Спільний проєкт Полтавського ака-
демічного обласного українського музично-драматичного 
театру ім. М. Гоголя та Коломийського академічного ук-
раїнського драматичного театру ім. І. Озаркевича. ІХ Все-
український театральний фестиваль “Коломийські пред-
ставлення”, 2017 р.
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Це були не оплески, а справжні овації. Після кіль-
кох уклінних виходів актори поспішають за лаштун-
ки – їм потрібно готуватися до наступної вистави, що 
вже буквально за півтори години. А глядачі невтримні 
в своїх захоплених коментарях – англійською, фран-
цузькою, українською, німецькою, російською і дуже 
багато – польською.

Адже місце події – Ґданськ. І його щорічний (уже 
XXI) Шекспірівський фестиваль, який так прихильно 
прийняв українців. Саме перед івано-франківською 
поставою “Гамлета”, що об’єднала акторів і музикан-
тів із усієї країни, примхлива публіка зі всього світу 
не встояла, а точніше – не всиділа. Попри те, що в цій 
країні традиції вітати акторів із успіхом, підводячись 
з крісел, не плекають. 

Схоже, не чекали аж такої бурхливої реакції ев-
ропейського глядача на музичну драму “Гамлет” і її 
автори. Нова жанрова характеристика неоопери-жах, 
із якою франківський театр запросили на одну з най-
важливіших театральних подій у мистецькому світі 
– Шекспірівський фестиваль у Ґданську – не єдине, 
що відбулося з цим “Гамлетом” уперше. Спектакль, 

ідея якого народилася рівно за рік до цього тріюмфу, 
здійснив дебютний виїзд із місця свого народжен-
ня – театрального підвалу. Вихід із власної андеґра-
ундної зони комфорту, де так органічно існував досі 
– впродовж усіх репетицій, які тепер уже й не злічити, 
та вісьмох зіграних прем’єр – вартував усього пере-
житого стресу. 

Вистава, котру досі ніде, крім Івано-Франківська, 
ще не встигли зіграти, одразу махнула до Европи. 
Історичний вихід із підземелля на денне світло від-
бувся з усім можливим реквізитом, який реально було 
забрати з собою в автобусі.  З декораціями складні-
ше – ними слугує автентичне середовище театраль-
ного цеху.  Без нього багатьом якось незатишно й не 
по собі, особливо в Европі. Навіть якщо це головна 
локація Шекспірівського фестивалю у Ґданському 
театрі. 

Вони ризикнули і… не програли.  Мистецьке свя-
тилище окупували індуси з хорватами: одні висту-
пають, другі готуються, встановивши довжелезний 
обідній стіл посеред глядацької зали, –  тож українці 
до Шекспірівського театру спершу завітали лише на 

Оксана кВітнеВа
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екскурсію. Від будівлі, що синтезувала 
постмодерн і традиції епохи Відрод-
ження, – до середмістя тисячолітнього 
Ґданська – столиці Поморського воє-
водства. Це вільний порт на балтійсь-
кому узбережжі, в гирлі річки Вісли, 
морські ворота Польщі, місто буршти-
ну, каналів і фонтанів, лісів і парків, 
арок і воріт, готичних костелів і загад-
кових дворів, арт-галерей і майстерень, 
вуличних фестивалів і ярмарків, арис-
тократів духу, туристів і закоханих… А 
ще – трамваїв, які везуть прямісінько до 
моря. Точніше – до Ґданської затоки, що 
з’єднує з Балтикою середньовічне міс-
то. Серед пісків і в водах морських – ар-
тисти репетирують, хоч би де були… В 
той саме час іще одна вагома складова 
франківського “Гамлета” дісталася Бал-
тійського моря за допомогою тутешніх 
плавзасобів. 

З корабля – на бал. А з пляжу – до 
театру. Після хорватського “Гамлета” 
від Загребського Молодого театру сцена 
зазнала дивовижних трансформацій, як 
і глядацька зала. Ідея створення такого мистецького 
центру міжнародного масштабу виникла ще 1991-го, 
коли за ініціятиви відомого англознавця, професора 
Єжи Лімона – тепер директора театру – та під пат-
ронатом принца Вельського Чарльза був створений 
фонд “Theatrum Gedanense”. Завдяки проєктові видат-
ного італійського архітектора, професора Ренато Ріц-
ці, будівля цього храму Мельпомени схожа на скарби 
в скриньці. Та має дах, що відкривається і дозволяє 
показувати вистави при денному освітленні!

Театр відкрили три роки тому, – після п’ятирічки 
будівництва, –  розповіла координатор української 
групи на Ґданському Шекспірівському фестивалі 
Катерина Бродовська. – Він перший такий у Польщі 
– споруджений за взірцем англійського. Всі театри в 
Лондоні колись будували на лівому березі Темзи, в не 
надто респектабельних районах – поруч із будинками 
розпусти та пивними пабами. Так і в Ґданську. Крім 
дерев’яних рапір, що були тренувальним знаряддям 
юнаків із школи фехтування, на місці якої звели те-
атральну будівлю, тут знайшли ще деякі атрибути 
сусідніх закладів із сумнівною репутацією, які теж 
датуються ХVII сторіччям.

Що ж до Королівського патронату – він дуже го-
норовий і урочистий. Упродовж останніх 30 років 
британська королівська родина опікувалася створен-
ням цього театру, Чарльз, принц Валлії, допомагав як 
із будівництвом, так і з подоланням певних бюрокра-
тичних справ, і з порадою… 

Напередодні фестивалю приїздив його син – 
принц Вільям із дружиною Кейт. Вони провели тут 
обмаль часу, але в театрі довго готувалися до важ-
ливого візиту. Монарша пара теж була рада врешті 
побачити на власні очі те, до чого має безпосередній 
стосунок їхня  родина... До речі, це дуже багато дає 
театрові – він не потребує жодної реклами, глядачів 
ніколи не бракує. 

Давніше сюди, до найбагатшого в Польщі пор-
тового міста,  приїздили актори звідусіль. Ось такою 
й була ідея директора театру, професора Єжи Ліма-
на – відновити добру традицію. 

Шекспірівський фестиваль починався з невелич-
ких зустрічей-конференцій науковців-шекспірологів. 
Організатором щорічного, починаючи з 1993-го,  фес-
ту однойменний театр у Ґданську став у 2010 році. 
Наразі подія є частиною европейської мережі Шек-
спірівських фестивалів і стає дедалі потужнішою та 
більшою, – вважає Йоганна Снєжко. Вона координує 
фест упродовж 18 років. “Якоїсь окремої, виняткової 
країни, де Шекспір звучить якось по-особливому, не-
має, – каже координатор, – все залежить від таланту 
режисера й акторів. Я пам’ятаю прекрасний “Сон літ-

Олексій Гнатковський  – Гамлет в однойменній виставі 
за В. Шекспіром. Режисер – Р. Держипільський. Івано-
Франківський академічний музично-драматичний театр 
ім. І. Франка.
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Сцена з вистави “Гамлет” за В. Шекс-
піром. Режисер – Р. Держипільський. 
Івано-Франківський академічний музич-
но-драматичний театр ім. І. Франка.

Îксана Êв²ÒневÀ

ньої ночі” з Кореї, фантастичного “Отелло” з Литви, 
і, звісно, я не могла не закохатися у вашу виставу”.

У головній програмі цього року – 7 театральних 
компаній із Польщі, Гонконгу, Хорватії, Росії, Ук-
раїни, знову ж таки з Польщі – це їхня копродукція 
“Закоханий Шекспір”, і ще один польський продакшн, 
за назвою однієї з п’єс драматурга “Як вам це подо-
бається”. Фестиваль – це також програма для молодих 
театрів і артистів, у якій вони змагаються за конкур-
сне визнання, та яка допомагає їм, так би мовити, 
зіп’ястися на ноги. 

Наразі ця подія користується великою популяр-
ністю серед театрів і глядачів усього світу. Кожен із 
проведених фестивалів унікальний. І справа не лише в 
оригінальності вистав, але й у супутніх заходах: кон-
курсах, семінарах, виставках, зустрічах із акторами 
і режисерами, заняттях у Літній Академії Шекспіра. 
Як розповів Єжи Лімон, директор Шекспірівського 
театру та художній керівник Шекспірівського фес-
тивалю, – цього року відбулося ще кілька менших 
фестивалів – один литовський, другий ізраїльський 
і ще угорський.

До цього середньовічного міста з потужними 
мистецькими традиціями таки хочеться приїздити. 
У деяких вітчизняних театрів таке прагнення увінча-
лося успіхом. Єжи Лімон пригадує 8 листопадових 
днів у минулому 2016-му, коли в Шекспірівському 
театрі проводили український тиждень. “Приймали 
представників театрального, хореографічного і му-

зичного мистецтв. І все це мало величезний успіх! 
А до того перший український театр приїздив ще 20 
років тому – то був Андрій Жолдак і його “Гамлет”. 

Упродовж минулого року в театрі відбулося 40 
концертів і зіграли 130 різних вистав. Із них 6 – ук-
раїнських. До речі, вони, як стверджує Катерина Бро-
довська, – в першій трійці за складністю монтажу 
сцени. 

Для Ірми Вітовської, виконавиці ролі Ґертруди у 
франківському “Гамлеті”, стіни цього театру – вже 
рідні. Пів року тому вона виконала тут головну роль 
у “Сталкерах”. Це один із тих просторів, які можна 
вважати взірцевими за масштабом і можливостями, 
каже актриса Київського академічного Молодого 
театру.

Що ж до франківців – і вони вже були тут, у Ґдан-
ську. Творці “Гамлета” приїздили до Шекспірівського 
театру заздалегідь, за місяць до фестивалю, щоб на 
власні очі побачити унікальне приміщення та зро-
зуміти, з яким простором доведеться мати справу. 
Для них зіграти в одному з найсучасніших в Европі 
театрів – водночас і виклик, і мандраж, і неабиякий 
азарт. Автор сценічного рішення, режисер неоопери-
жах Ростислав Держипільський, зізнався: “Я ще тоді 
внутрішньо дуже злякався, тому що це відчуття, яке 
важко передати: коли ти потрапляєш у приміщення 
театру, побудованого за схемою класичного Шекс-
пірівського “Глобусу”, але, звісно, з найсучаснішими 
технологіями”. 
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Акторів на репетиції буквально збила з ніг акус-
тика. Зрештою “залаштунки”  вражають не менше. 
Кожна гримерна – як окремий готельний номер. Ок-
рім усамітнення є ще й колективні кімнати для від-
починку та спілкування. 

Пунктуальність на Шекспірівському фестивалі – 
геть нетворча, майже армійська. Наших митців таким 
не проймеш – вони ще налаштовуються. Хто ж ця 
публіка, що терпляче чекає? 

Зустріли тут Богдана Борусевича – віце-маршалок 
Польського сенату, як виявилося, поціновувач доброї 
музики й театрального мистецтва. Серед офіційних 
осіб – і ті, хто безпосередньо лобіював і підтримував 
візит сюди українців – керівник Консульства України 
в Ґданську та його дружина. Тетяна Єрмак розповіла, 
що вони вже вдруге співпрацюють із Шекспірівським 
театром. Першим був український тиждень на грант 
польського Міністерства культури. Композитори нео-
опери-жах “Гамлет” Ілля Разумейко і Роман Григорів 
тоді вразили своєю роботою в “Йові” Влада Троїць-
кого. “Після нього на власні очі бачила, – каже Т. Єр-
мак, – як публіка не тільки аплодувала, їм там руки 
майже цілували за сценою! Тож я чекаю не меншого 
успіху”. 

Ті ж автори музики та її виконавці – тепер у спів-
праці з івано-франківцями хедлайнери ХХІ  Міжна-
родного фесту зі своєю музичною драмою. “Це фак-
тично першоджерело, основа опери”, – пояснює нову 
жанрову характеристику неоопери “Гамлет” компо-
зитор, співавтор музики та виконавець ролі Привида 
Гамлетового батька Роман Григорів. “Потім із цього 
народилася опера в тому вигляді, в якому вона існу-
вала. Зараз вона теж не є такою, як, приміром, у XIX 
чи XX століттях”. 

Затримали першу виставу, звісно, на скільки 
доводилося очікувати глядачам у Франківську, аби 
потрапити до підвалу на “Гамлета”, проте хвилин 
двадцять таки накинули. Далі все – наче в казці про 
Алісу. Буцімто як завжди, проте щось не так – як у 
Задзеркаллі. Вже потім виявилося: вся електронна 
складова музики, створеної композитором Іллею Ра-
зумейком, у першій виставі не прозвучала – через ки-
мось вилитий на ноутбук чай… Рятуватися довелося 
буквально “наживо”. Зважаючи на те, що спектакль 
– це дві підвистави, з проблемою боровся музичний 
її склад. Акторський, тим часом, зазнавав персональ-
ного стресу. “Інша сцена, треба бути дуже “включе-
ним”, аби не забути нічого”, – каже виконавець ролі 
Клавдія, артист Львівського Національного театру 
ім. М. Заньковецької Юрій Хвостенко. Про те, що 
все – інакше, тому підключаються геть зовсім інші 
енергії, розповідає після першої вистави й виконавець 
ролі Полонія, актор Київського Національного ака-
демічного драмтеатру ім. І. Франка Мітя Рибалевсь-

кий. Офелії – Анастасії Блажчук, актрисі Київського 
академічного Молодого театру, – як і більшості жіно-
чого складу цієї трупи – того вечора голос зраджував 
– було важко. Гамлетові ж – Олексію Гнатковсько-
му, акторові Івано-Франківського облмуздрамтеатру 
– найбільше йшлося про те, щоб вистава не втратила 
тісного контакту з публікою поза камерним підваль-
ним простором. “Ризик був і в тому,  як сприймуть в 
Европі те, що вийшло з наших реалій: як бути кожній 
людині зокрема, і країні загалом”, – визнає режисер і 
художній керівник Івано-Франківського облмуздрам-
театру Ростислав Держипільський

А що ж глядачі? Пані Ельжбета, учителька анг-
лійської, нею ж послуговуючись, оповіла, що була 
просто вражена надзвичайною атмосферою спек-
таклю, акторами, вагомістю музики. “Ти відчуваєш, 
що люди, які створювали це дійство, справді дають 
чимало поживи для роздумів, і дуже багато для аналі-
зування та інтерпретацій. Це свіжий, оновлений пог-
ляд на Гамлета”, – каже мешканка Ґданська. 

У Анни, представниці Міжнародної асоціяції те-
атральних критиків із Болгарії, – дивна вимова. Тому 
складно зрозуміти, як насправді звучить її прізви-
ще. Проте захват від побаченого цілком очевидний: 
“Цей спектакль усередині мене – я проживала його 
секунда за секундою, момент за моментом, – кожну 
ноту, кожнісіньке слово, кожен спалах світла і рух – це 
залишилось у мені… Це чисте мистецтво без наша-
рувань банальностей і зайвини, без нав’язливого ба-
жання в молодого режисера відповідати оригіналь-
ному Шекспіровому творові. Розумно й інтелігент-
но, вишуканість тексту та справжня геніяльність дії 
– від серця, від душі… Багатогранна гра, невід’ємно 
пов’язана з музикою, ну а та, своєю чергою, поєднана 
з хореографією. І надзвичайні Еринії, відьми!”.  

Якщо інші спектаклі дублювали синхронним ан-
глійським і польським перекладами, то у випадку з 
українським “Гамлетом” співочою мовою іноземці 
насолодилися сповна – виставу для глядачів про-
титрували. Текст Шекспіра в блискучому перекладі 
Андруховича  адаптувала мовою сусідів Анна Хра-
нюк – колишня бандуристка, випускниця Київської 
консерваторії. Разом із паном Ігорем, своїм чоловіком, 
вони приїхали з Познані спеціяльно на цю виставу, 
яку досі переглядали на відео. Подружжя відзначило 
і режисуру, і музику, й акторів. А ще кажуть, трагедії, 
як і щастя, універсальні. Трагедія країни, в якій по-
мітили чимало асоціяцій із Україною, сподіваються, 
була зрозуміла й решті публіки.

Фестиваль – одна з топ-подій у Польщі, вельми 
важлива для світової спільноти шанувальників і до-
слідників творчости Шекспіра. Тому успіх на фес-
тивалі – це велике визнання, стверджує Генераль-
ний консул України в Ґданську Левко Захарчишин. 



145

Îксана Êв²ÒневÀ

Україну в світі сприймають як проблему й незруч-
ність,  – каже дипломат, однак вистава гідно предста-
вила її, продемонструвавши публіці з різних країн, 
що наша держава – це і великий успіх, і таланти з 
можливостями. 

На головній сцені Шекспірівського театру вико-
навці ролей і музики у франківському “Гамлеті” мали 
лише одну добу, але яку насичену! У ній вмістили 
трансформацію простору та монтаж декорацій, репе-
тиції в новому середовищі та дві вистави-прем’єри, – 
9-ту й 10-ту за ліком. Їх зіграли буквально поспіль – із 
півторагодинною перервою. Під час останньої залед-
ве відшукали загублений череп Йорика – бідолахи, 
якого тепер знають усі. До речі, саме він став симво-
лом Шекспірівського фестивалю. 

Між виставами актори – що б ви думали роб-
лять? – фотографуються! Ні, йдеться не про селфі 
з новонабутими шанувальниками… Їм влаштували 
повноцінну фотосесію. Що ж до відновлення сил – у 
кожного свій рецепт. Іван Бліндар, виконавець ролі 
Лаерта, який у своїх емоційних пориваннях аж взуття 
та костюм понадривав, аби акумулювати енергію, 
потребує полежати … на підлозі. Мітя “Полоній” 
Рибалевський – цигарок, спілкування та роздумів. 
Актриси освіжають грим. А Юрій “Клавдій” Хвос-
тенко, якому особливо важко дався нещодавній пере-
тин кордону, вже скучив за рідними, домом і добрим 
відпочинком. Адже репетиції та вистави, які йдуть 
поспіль, даються непросто. 

Удруге наші актори були на сцені вже майже вчас-
но. Тож якщо попередня вистава видалась, фактично, 
репетиційною, то наступна ювілейна, за словами ком-
позитора Романа Григоріва, – надзвичайно тонкою. 
“Гамлет” еволюціонував”, – каже музикант, – “актори 
й артисти мали колосальне відчуття одного часу, від-
новилася вже стерта звичкою духовність вистави”. 

Можливо, на інших майданчиках, окрім домаш-
нього підвального, що залишається №1, вони викорис-
товуватимуть саме той, який був у Ґданську, стейдж-
план. Він видався вельми вдалим. І це підтверджує 
навіть повна тиша в залі. Ідеальна. Жодного вогника 
увімкненого телефона – такої дисциплінованости не 
чекали навіть працівники театру. 

Саме у Ґданську до складу виконавців  музичної 
драми ввели вокаліста формації “Нова опера” Анд-
рія Кошмана. Те, що увійшов у співочий “монаший” 
колектив, стало сюрпризом передусім для нього са-
мого. Досі переглядав оперу двічі, виконував окремі 
партії на відкритті фестивалю “Порто Франко”. Проте 
окремі мізансцени вивчив … уже на самій виставі. 
Тому повтор, і на його думку, набагато цікавіший та 
якісніший. 

Актрисі ж Франківського драмтеатру, виконавиці 
ролі Еринії Галині Баранкевич зі сцени все це звучало 
на кшталт потужного рόкового концерту.  

Дах у фіналі другої вистави таки не підняли – 
хоча всі цього чекали. Навіть примхлива тутешня 
погода доброзичливо сприяла. Проте глядачам “дах” 
майже знесло. Друга вистава викликала ще більше 
захоплення.  

Олівія і Анна, глядачки аж із Лондона, захоплю-
ються дивовижною музикою та концепцією, що дуже 
суттєво відрізняється від звичних, а ще, кажуть дів-
чата, все звучало дуже потужно завдяки яскравості 
мови. На їхню думку, українською “Гамлет” звучить 
значно брутальніше, ніж англійський оригінал.   

Глядачі з німецького Дюссельдорфу, Олена і 
Володимир (родом із Санкт-Петербурга) стримано 
свідчать про непогане враження, особливо від атмос-
фери, яку вдалося створити за допомогою музики. 
Щоправда, на їхню думку, актори місцями перегра-
ють аж через вінця. Можливо, їхній північний тем-
перамент цього не витримує. Натомість українці, які 
наразі мешкають у Польщі, емоцій не приховували. 
Колишня вінничанка Ірина з Ґдині каже, – їх було 
настільки багато, і це були такі неймовірні відчуття, 
така могутня енергетика, яку транслювали в залу зі 
сцени, що по виставі ще довго тремтіли руки й ноги… 
Такого ніколи раніше не бачили, не чули і не відчу-
вали, тож український “Гамлет” перевершив усі їхні 
очікування. 

Опівнічні оплески найвитривалішим! А по ви-
ставі творців і виконавців “Гамлета” запрошують 
на зустріч із пресою та прихильниками. Після чого, 
о 3-й ночі, вони ще діляться своїми враженнями 
один із одним. “Еринія” Надія Левченко у Ґданську 
вперше співала… лежачи. Бо в утепленому для під-
земелля костюмі на сцені було дуже спекотно. “Гам-
лет” Олексія Гнатковського, попри мовний бар’єр, 
активно спілкувався з публікою і навіть годував її з 
виделочки смаженим м’ясом… А режисер вистави 
Ростислав Держипільський упіймав себе на думці, що 
настав якийсь правильний спокій: “Значить, вдалося. 
Зрештою, всі ризики переважила новітня концепція, 
творчість із імпульсу, геніяльний переклад і команда 
божевільно талановитих акторів, які в екстримі не 
губляться, допомагаючи мені, один одному та ще й 
отримуючи від цього задоволення!”

У жовтні франківці знову були в Ґданську. Цього 
разу в стінах Шекспірівського театру та рамках україн-
ського тижня грали “Енеїду”, режисер-постановник 
якої – народний артист України Р. Держипільський. 

Усі фото – з офіційної сторінки Ґданського Шек-
спірівського фестивалю у Фейсбук
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народження

Історія кавер-гурту “The Rohies” (“РОГИ”) роз-
почалась 2010 року. Унікальність його появи поля-
гає в тому, що він cформувався як музична творча 
складова вистави “Небилиці про Івана, знайдені в 
мальованій скрині з написами” (за кіносценарієм 
видатного кіноактора, режисера і сценариста Івана 
Миколайчука)  у Національному драматичному теат-
рі імени Марії Заньковецької. Режисер-постановник 
Вадим Сікорський запропонував професійним акто-
рам театру, запрошеним до участи у виставі, своєрід-
ний експеримент – виконати самим усі музичні партії 
на народних українських музичних інструментах. 
Прем’єра вистави відбулась 30 жовтня 2010 року. Но-
востворений фольклорний ансамбль акторів-музик 
раптово став популярним серед колег, друзів, шану-
вальників театру.

THe roHIeS – Ç ÒеÀÒÐÀльнÎгÎ ЖÀÐÒу  
у вÈÐ  деÐЖÀвÎÒвÎÐчÈх ПÎд²й

тарас ЛиСак

“THe roHIeS” – 
в²д ÒеÀÒÐÀльнÎгÎ ЖÀÐÒу  
дÎ вÈÐу деÐЖÀвÎÒвÎÐчÈх ПÎд²й

Перший публічний сольний концерт – 26 листо-
пада 2012 року. Львів. PicassoClub. 

Відтоді жодне театральне свято чи ювілей уже 
неможливо собі уявити без цього гурту. Від березня 
2013 до складу колективу запрошено ще одну соліст-
ку – колегу й акторку театру Марту Кулай. 

дорослішання

Багато що змінилось узимку 2013–2014-го. Евро-
майдан. Потім Крим, Донбас… Злам у свідомості та 
відчуття боргу перед тими, хто під кулями.

День Конституції України в червні 2015 “The 
Rohies” відсвяткували концертом на Яворівському 
полігоні з мобілізованими, які наступного дня виру-
шали на війну. Після гучних та барвистих театраль-
них свят, після благодійних концертів на полігонах 

Марина ПухиР
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та у шпиталях у Львові розпочалась нова сторінка 
історії гурту.  Там, де йде війна.

змужніння

Красногорівка, Мар’їнка, Біловодськ, Штормове, 
Попасне, Лисичанськ, Слов’янськ, Костянтинівка, 
Красноармійськ, Кремінне, Новгородське та багато 
інших назв населених пунктів тепер у житті акторів 
не просто топоніми з випусків новин… 

Перший візит на Донеччину та Луганщину за-
вдяки Львівському будинку офіцерів (начальник 
– полковник Валерій Провозін) та волонтеру Ірині 
Дзьобі став випробуванням на мужність та силу духу. 
Військові намети, солдатська каша, сотні кілометрів 
доріг, по два концерти щодня. Шанці, укриття, броня, 
соняхи, розвалені мости та будівлі і пилюка донець-
ких степів – усе ніби зійшло з екрану телевізора й 
постало перед тобою. Це була правда життя.

Райцентр Сватове став другою батьківщиною для 
заньківчан. Саме там актори наважились виступити 
перед цивільною публікою. Цей концерт 1 вересня 
2015 року теж був переломним у сприйнятті реалій  
стосунків поміж Сходом та Заходом України. Чорно-
червоний прапор поряд з численними державними 
штандартами у глядацькій залі одразу ж зняв усі пе-
рестороги та бар’єри. Квіти, оплески, гасла “Слава 
Україні – Героям Слава”! Все! Одна, єдина, соборна 
Україна! 

Війна дуже швидко вчить відрізняти зерно від 
полови.

нинішнє життя

Сьогодні заньківчанський кавер-гурт “The Rohies” 
є унікальним явищем в театрально-музичному житті 
України. Високопрофесійні титуловані актори Націо-

нального театру, які чи не щодня виходять на рідну 
сцену, мають численні репетиції нових вистав, гас-
тролі, сімейні обов’язки, все ж знаходять час, щоб 
взяти до рук музичні інструменти та зайнятись ще 
однією улюбленою справою.

В активі гурту гастролі Іспанією, Польщею, 
Італією, де разом з українською діяспорою здійснили 
збір коштів на потреби АТО. Артисти – неодноразові 
учасники заходів Львівської, Донецької, Луганської 
обласних влад в рамках проєктів “Український Дон-
бас”, “Схід і Захід разом”.

“СонцяСхід” – програма, котру представлено ра-
зом з солістом Львівської опери, народним артистом 
України Олегом Лихачем чи не на всіх концертних 
майданчиках прифронтових міст Сходу.

У доробку гурту – співраця з відомими львів-
ськими виконавцями: Оксаною Мухою, Тамарою 
Горгішелі, Славком Нудиком, Андрієм Віхотем, 
Орестом Смішком, Тарасом Терлецьким, Олегом 

Виступ кавер-гурту “The Rohies”
на території АТО.

Ìарина ПухÈÐ
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Мишловським та багатьма іншими друзями. Партне-
рами цього проєкту є агенції “Капітал-Медіа”, “AV+”, 
волонтерські організації, Асоціяція благодійників 
України. І, звичайно ж, колеги-заньківчани, на чолі з 
адміністративним та творчим керівним складом.

Розпочато запис альбому з авторськими піснями, 
частину з яких вже могли послухати шанувальники 
в різних куточках України. Розроблено концепцію, 
яку представили публіці, та проведено перші ґрун-
товні репетиції авторського мюзиклу “Лис Микита” 
за відомим твором Івана Франка. Розширюється тісна 
співпраця з громадськими організаціями, колектив 
працює за програмою транскордонного співробіт-
ництва Польща-Україна-Білорусь.

Попереду нові гастрольні тури, нові пісні, нові 
знайомства і нові проєкти. 

СКЛАД КАВЕР-ГУРТУ “THE ROHIES” : 
андрій Войтюк - йоніка, акордеон, перкусія;
Дмитро каршневич -  вокал, гітара;
Василь коржук - цимбали, гітара, вокал, пер-

кусія;
назарій Московець - гітара, акордеон, скрипка, 

вокал;
андрій Сніцарчук – мистецький керівник, бас-

гітара, йоніка, бек-вокал;
костянтин ткаченко - барабани, перкусія;
Марта кулай - вокал.
тарас Лисак –  продюсер

Сторінка в інтернеті -
http://www.zankovetska.com.ua/projects/the-rohies/
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“Вас вітає Пеннівайз!” – прозивним ім’я цього 
кінгівського клоуна, який заманює маленьких дітей, 
могло цілком стати на IV Всеукраїнському фести-
валі театрів ляльок “Лялькова Веселка” у Запоріжжі 
(3-7 жовтня 2016 р.). Адже саме тут було офіційно 
визначено і зафіксовано новий для України лялько-
вий тренд. На відміну від звичних, “безпрограшних” 
реалістичних ляльок (хіба зовсім трохи стилізованих) 
до кола найкращих, завдяки поважному дитячо-юна-
цькому журі, увійшли ляльки Каріни Чепурної з Чер-
кас. “Це єдиний художник, який розуміє, що потрібно 
дітям,” – так сказали про неї самі діти й протягом 
дня запекло сперечалися, якій з вистав К. Чепурної 
Дніпровській (“Казка зустрічей і розставань”) чи Чер-
каській   (“Чарівна скрипочка”) – віддати першість. 
Після детальних обговорень вистав прискіпливими та 
досвідченими студійцями (керівник студії – режисер-
постановник Запорізького обласного театру ляльок 
М. Власова), які й стали цим неупередженим і відвер-
тим журі, вже серйозно озброєним арсеналом таких 

категорій як, наприклад, “сценографія” чи “метафо-
ра”, розумієш, чого вартують безкінечні апеляції до 
“дитячого розуміння” (чи “нерозуміння”) мистецтва, 
залякування термінами “психологія”, “дитяча психо-
логія” чи “психологія сприйняття дитини”, за якими 
нема, власне, жодної конкретики та фактажу, а лише 
власні уподобання й забобони тих, хто апелює.

Фестиваль одразу заявив про основну тенденцію, 
що розділила афішу на дві групи вистав. Розпочав-
шись з новоствореного у Запоріжжі “Маленького 
принца” (який став для театру творчим викликом і, 
очевидно, поглибив відстань між заяложеними тради-
ціями нещодавнього минулого), несподівано продов-
жився злощасним “Букою” кропивничан, що немов 
одвічний чортик з табакерки вистромлює ріжки там, 
де мова заходить про комерційний успіх театру. Прав-
да й те, що така мова заходить у компанії з неодмін-
ним “бонусом”, а саме – тезою про примітивізацію 
художнього рішення, яка своєю чергою підносить 
дамоклового меча над доцільністю існування держав-

нÎÒÀÒÊÈ ÊлÎунÀ Пенн²вÀйÇÀ

Ярослав ГРушецький

(З IV Всеукраїнського фестивалю “Лялькова Веселка” у Запоріжжі)

Сцена з вистави “Казка зустрічей 
та розставань” Г. Махмудова. 
Режисер – О. Глумов, 
художник – К. Чепурна. 
Дніпровський міський театр ляльок. 

Від 3 по 7 жовтня у Запоріжжі відбувся IV Всеукраїн-
ський фестиваль театрів ляльок “Лялькова Веселка”, на 
який з’їхалося дванадцять професійних колективів різних 
форм власности (директор фестивалю – заслужений 
працівник культури України А. Колб).
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них театрів, адже із завданнями аніматорів сьогод-
ні успішно дають собі раду театри приватні, що не 
потребують дотацій і навіть зуміли у своїй творчості 
піднятися на значно вищий щабель.   

До чести офіційного журі фестивалю (про яке 
ще не йшлося), треба сказати, що у претенденти на 
основні нагороди потрапили вистави цьогорічні, май-
же прем’єрні, і навіть з “легким натяком на експе-
римент”. Бо все ж у переважній більшості синдром 
“Буки” (вистави, що витримала вже тисячі постано-
вок на всіх “лялькових” сценах без жодного провалу, 
хоча більше-таки тяжіє до ремесла аніматорів, ніж, 
власне, мистецтва лялькарів), став надто відчутним. 
Майже настільки ж відчутним, як і страх перед по-
милкою, перед несподіваним художнім рішенням, 
перед творчим “хуліганством”, таким необхідним і 
виправданим для живого театрального пошуку. Цей 
страх був відчутний в повітрі, фізично, як шепіт 
Пеннівайза, заманював у глухі кути стандартних 
сценографічних конструкцій – з погляду мистець-
кої виразности  – “ніяких”, до трясовини акторської 
старанности, що підміняла живе існування, до сухих 
хащів очікуваної очевидности режисерських ходів. 

Власне, ось коли треба залучати психологів. 
І попри все, фестиваль відбувся. Відбувся як Фес-

тиваль, як ярмарок нових ідей, як майданчик, де за-
вирували різні думки і суперечки, де зіткнулися старі 

Сцена з вистави “Бука” М. Супоніна. 
Кіровоградський академічний обласний театр ляльок.

й нові тенденції, і кожна знайшла своїх 
прихильників. І це також надало наснаги 
визначити переможців.

Вистави двох українських режисерів 
Олександра Куцика (“Коза-Дереза”, Львів) 
та Сергія Брижаня (“Пан Коцький”, Рівне; 
“Кіт у чоботях”, Херсон) позначали неви-
черпна скрупульозність і творча фантазія 
у розробленні сцен, епізодів, найдрібні-
ших дійових моментів. Власне, за цією 
ознакою і можна упізнати справжнього 
майстра. Хоча вистава рівнян виглядала 
ветераном української сцени, її мистецька 
цінність не вичерпувалася згаданим режи-
серським професіоналізмом. Поставлена 
свого часу, а саме в роки шаленого дефі-
циту української драматургії, вона вкотре 
нагадала, що для її деактуалізації умови 
поки що не настали. Адже не багатьом те-
атрам вдається вирватися із зачаклованого 
кола “накатаних” п’єс, які своєю чергою 
тягнуть художні рішення вистав до есте-

тик і світоглядів минулих десятиліть. 
Вистава херсонців  не змогла по-доброму “наду-

рити” професіоналів, видаючи виробничо-необхід-
ну стриманість декорацій і акторського вбрання за 
такий собі мистецький “середньовічний аскетизм”. 
Конфлікт між розкішшю і розлогістю сюжету та яв-
ною нестачею виражальних засобів створили ефект 
затягнутости дійства. 

На тлі цих двох вистав “Коза-Дереза” львів’ян 
виглядала просто-таки презентаційним шедевром – з 
танцями і піснями, щоправда не “вживу”, стилізована 
під яскраву народну образотворчість, явно потребува-
ла антракту. Хоча, у випадку “Кози” нестачу сценічної 
дії легко було сплутати з її надлишком. Згадана ж 
презентаційність, зокрема, і в акторській подачі, сут-
тєво тим-таки акторам і заважала, “оздоблюючи” їх 
сценічне існування псевдо-патосом. Тим цінніше зу-
силля виконавців, які зуміли обійти подібні пастки та 
створити по-справжньому живі й привабливі образи. 
До них, насамперед, належить сама головна героїня 
у виконанні Ірини Остюк, яка виразно продемонс-
трувала, що то є таке – акторська харизма. Акторка 
приковувала увагу глядача від першої до останньої 
хвилини, розвіюючи всі сумніви щодо життєздатнос-
ти сучасного театру. Думка про перемогу у номінації 
“Найкраща жіноча роль” в обох журі співпала. А ще 
в нагородну скарбничку львів’ян додалися дипломи 
за “Найкращу режисуру” (О. Куцик) та виконавську 
майстерність (І. Макаришин).

До складу офіційного журі увійшли цього разу 
представники всіх колективів-учасників, “обтяжені” 
званнями актори, художники, режисери, перетворив-
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ßрослав гÐушеÖьÊÈй

Сцена з вистави “Маленький 
принц” за А. де-Сент Екзюпері. 

Режисер – О. Лубенець, 
художник – Л. Зінов’єва, 

композитор – І. Гайденко
Запорізький обласний театр ляльок.

Сцена з вистави “Чарівна скрипочка”
Я. Грушецького. 
 Режисер – Я. Грушецький, 
художник – К. Чепурна. 
Черкаський академічний театр ляльок.

ши, таким чином, звичайні засідання у своєрідні твор-
чі лабораторії з обговорення нагальних мистецьких 
проблем. Безпосереднє наближення членів журі і до 
реальних щоденних пошуків, і до своїх колективів 
надало його роботі принципово більшої відкритости, 
і, сподіваємося, плідности. 

Деякі вистави фестивалю, безумовно, були дале-
кими від досконалости, але ті колективи, які подолали 
психологічний бар’єр і наважилися після довгих років 
“мовчання” нині явити свої доробки, порадували ди-
намікою здобутків. Житомиряни незаперечно можуть 
пишатися своєю “Язикатою Хвеською”. Народжена 
саме в цьому театрі, на не відкритому досі драма-
тургічному матеріялі, вистава режисера і художника 
Андрія Солоняка явила такий собі наївний і щирий 
мікс самодіяльности (або несвідомої стилізації під 
неї) і професійних перлинок. Конструктивні особ-
ливості декорацій дозволяли включити до кола ви-
разних засобів яскраві матеріялізовані метафори, а 
епізодична роль Економа стала зразковим злиттям 
виконавського таланту актора Руслана Прокопчука й 
пластичних особливостей ляльки. Взагалі, ляльки з 
“Язикатої Хвеськи” припали до вподоби офіційному 
журі найбільше, так само як і сценографія найбільше 
зацікавила журі дитяче.  

Вінницький театр ляльок “Золотий ключик” по-
при всі регалії і попередні нагороди у презентованій 
“Принцесі-стрибунці” того ж режисера повернув-
ся до своєї давньої традиції добротної ілюстрації. 
Акторський ансамбль вистави, не переобтяжуючи 
сценічну дію “другим планом”, досить якісно впорав-
ся з маріонеткою, рівно як і з донесенням через неї 
тексту до глядачів. Правда, деякі прориви у площину 
яскравого лицедійства були відчутні у коротеньких 
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“живих” інтермедійних сценках, особливо в манері 
актора  Сергія Бабельчука, якому це, зрештою,  не за-
вадило отримати головний приз дитячого журі за май-
стерне володіння лялькою та диплом за виконавську 
майстерність від корифеїв. 

Власне, акцентуючи на акторських роботах фес-
тивалю, журі зуміло розгледіти паростки справжньої 
виконавської майстерности в кожного з представле-
них колективів. У вже згадуваній “Буці” кропивничан 
такою знахідкою стала робота актора М. Борисова 
(диплом “За найкращу епізодичну роль” та диплом 
колективу “За інтерактивний контакт з глядачем”). Як 
сказав би той самий Пеннівайз, – творчістю можна 
займатися навіть на пласі. 

У херсонців впадала в око елегантна і точна ро-
бота молодого актора М. Животова (Кіт у чоботях), 
яка цілком гармонійно вписалася у надійний, роками 
відпрацьований ансамбль виконавців (диплом журі 
“За найкращу чоловічу роль”).

Рівняни порадували своєрідним дебютом В. По-
дольця (Кіт). Особливістю його роботи стало точне 
відчуття жанрової специфіки комічної опери, з ура-
хуванням того, що більшість сценічного часу вистави 
відводилося під спів наживо. Власне, міцна співо-
ча команда рівнян стала беззаперечним приводом 
для диплому “За найкращий співочий акторський 
ансамбль”. 

О. Глумов, режисер і виконавець 
головної ролі у “Казці зустрічей і 
розставань” з Дніпровського місь-
кого театру ляльок, намагався вра-
зити навичками міма як дитячу, так 
і дорослу публіку. Якщо у першому 
випадку це вдалося, то в другому, 
на жаль, – ні. Заявлений прийом 
пантоміми протримався рівно п’ять 
хвилин, а потім наче завис у повітрі, 
поступившись місцем звичайному 
“реалістичному театрові”: головним 
завданням постановників стало тех-
нічне “розкидання” п’єси з шести-
семи персонажів на двох акторів. 
За таким утилітарним завданням 
загубилися і “зустрічі”, і “розста-
вання”, записані у назві. Попри те, 
простір існування акторів, сповне-
ний мовчазних чудернацьких істот, 
колізії сюжету, небанальний набір 

персонажів, непідробна щирість і доброта виконавців 
створили якусь особливо незвичну тяглість вистави 
у часі, зрештою, зачарували дитячу частину журі й 
дозволили дійти до фіналу в номінації “За найкращу 
виставу”, а виконавцю отримати диплом “За найкра-
щу чоловічу роль”.

Запорізький обласний театр ляльок шляхетно 
виключив себе з конкурсної програми фестивалю, 
але їхній “Маленький принц” вартий слова. Режисер 
О. Лубенець пішов шляхом прозорости й простоти. 
Обраний ним режисерський прийом цілком у дусі 
позиції Мішеля Вінавера, а саме, про “надлишок ре-
жисури”, що викривлює безпосереднє сприйняття 
п’єси глядачем. Вистава запорожців вийшла напрочуд 
незамуленою, сюжет – чітко розкладеним “по поли-
чках”, з усіма, однак, небезпеками такого прийому, 
коли актор лишається сам на сам і з текстом, і з пуб-
лікою. Окрім низки характерних типажів, створених 
досвідченою трупою, запам’ятався образ Маленького 
принца, живий нерв молодої акторки С. Волтової, що 
бився у чорному просторі “чорного-таки кабінету”, 
напрочуд природно озвучуючи і виплескуючи назовні  
екзистенційні сентенції Екзюпері. Не встоявши у цьо-
му випадку перед спокусою диплому “За виконавську 
майстерність”, журі, крім того, знайшло можливим 
нагородити і відомого композитора І. Гайденка “За 
найкраще музичне оформлення вистави”.

Приватні театри ляльок не вперше з’являються 
у фестивальних програмах України, і мистецький 
рівень деяких з них дає їм сьогодні право конкурувати 
з театрами державними. У Запоріжжі таким прикла-
дом став театр “ПараШут” з Києва. Насичене дійство 

Сцена з вистави “Принцеса-стрибунка” Л. Дворського. 
Режисер та художник  – А. Солоняк. Вінницький академічний 
обласний театр ляльок.
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ßрослав гÐушеÖьÊÈй

“Про велику мрію” за Д. Біссетом, запропоноване 
публіці, містило новітню драматургію, де персона-
жі спілкувалися із власною уявою по телефону; де-
монструвало безліч дотепних лялькових прийомів, які 
стилістично у чомусь тяжіли до номерів паризьких 
кабаре, вправну виконавську майстерність і справжнє 
натхнення. Стихія такої творчої свободи – свободи не 
просто акторської, а саме авторської, бо виконавці 
вистави були водночас і її креаторами, творцями, – ім-
понувала значно більше, ніж консерватизм, скутість 
і майже агресивність декотрих у питанні “не можу 
поступитися принципами” та давала хороший пош-
товх початківцям до віднайдення власної дороги в 
мистецтві. Результат – дипломи “За найкращу жіночу 
роль другого плану” акторці та драматургу В. Топчій 
та “За найкращу виставу” (режисер, виконавець та 
директор театру – Я. Завгородній).    

А от дитяче журі вирішило інакше. Чорно-біла 
“Чарівна скрипочка” черкащан стала кращою з ве-
ликим відривом. Чому? Фріковість ляльок, задана 
художником, начебто модна сьогодні? Годі шукати 
простої відповіді. Усе разом – і відчуття Часу твор-
цями й акторами, і відчуття один одного у порожнечі 
сцени, і співпраця з Її величністю – Тишею… А ще 
– давно забуті елементи: атмосфера, самоіронія, таєм-
ниче чарівне світло, темп і ритм… І музика!  У якій 

Сцена з вистави “Язиката Хвеська” Н. Паладій за українською народною казкою. Режисер та художник – А. Солоняк. 
Житомирський академічний обласний театр ляльок.

сплелися Жак Оффенбах з його пекельним галопом, 
Чарлі Чаплін, треки “ужастиків” і лірика з “Приви-
ду опери”… І костюми! І ляльки! І актори! І все ще 
раз по колу… Поталанило акторці М. Ребяковій з її 
тендітним Равликом – диплом “За виконавську май-
стерність” і художнику К. Чепурній – “За найкращу 
сценографію”.

І, на завершення, про один тривожний симптом. 
Майже всі театри, окрім Запорізького, Черкаського і 
(частково) Львівського одностайно відмовилися від 
світлової партитури і провели свої вистави на зраз-
ково-показовому ядучо-білому світлі, чим зробили 
потужний крок у бік самодіяльно-клубного мистец-
тва, якщо останнє вважати за таке.  

Що це? Клоун Пеннівайз прокидається і знову 
нагадує про себе? Він лякає, і страх перед ним, перед 
невідомим (бодай, можливо, і прекрасним) змушує 
дорослих людей до спрощених оцінок і пояснень, 
до однозначности дії, однозначности характеру, од-
нозначности простору, які не сумісні з мистецтвом. 
Бо мистецтво не терпить однозначности, не терпить 
ярликів. Можливо, цей заряд інакшости, проникнен-
ня у загадку вдалося цього разу донести черкаським 
акторам, зачарувавши і змусивши всіх на єдиному 
подиху дивитися свою “Чарівну скрипочку”. Диви-
тися і слухати велику таїну мистецтва.
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У Хмельницькому академічному театрі ляльок 
21 березня 2017 р. відбулось підведення підсум-
ків та нагородження переможців Всеукраїнського 
огляду – конкурсу театрів ляльок “ПРЕМ’ЄРИ СЕ-
ЗОНУ 2015/2016”, який проводить ВГО “UNIMA – 
УКРАЇНА”.            

Учасниками події стали 20 театрів України, які  
презентували 34 прем’єрні вистави сезону 2015 – 
2016 років. До складу журі увійшли  Леонід По-
пов – з. а. України, професор та завідувач кафедри 
акторського мистецтва та режисури театру ляльок 
Київського національного університету театру, кіно 
і телебачення імени І. К. Карпенка-Карого, почес-
ний президент ВГО “УЦМСДТЛ “UNIMA-УКРАЇ-
НА”;  Сергій Васильєв – заслужений діяч мистецтв 
України, театральний критик, журналіст, доцент 
кафедри театрознавства Київського національно-
го університету театру, кіно і телебачення імени 
І. К. Карпенка-Карого; Майя Гарбузюк – кандидат 
мистецтвознавства, доцент кафедри театрознавства 
та акторської майстерности Львівського національ-
ного університету імени Івана Франка, головний ре-
дактор часопису “Просценіум”.

Номінанти та переможці огляду-конкурсу: 

найкраща жіноча роль:    
Олена Озерова (Шарлотта – “Вишневий сад” 

А Чехова, Харківський академічний театр ляльок ім. 
В. Афанасьєва);

Тетяна Тумасянц (Раневська – “Вишневий сад” 
А. Чехова, Харківський академічний театр ляльок 
ім. В. Афанасьєва); 

Юлія Шаповал (Рожева пані, “Оскар” за Е. Е. Шміт-
том, Київський академічний  муніципальний  театр 
ляльок)  – переможець.

найкраща чоловіча роль:
Ігор Федірко (Оскар – “Оскар” за Е. Е. Шміттом, 

Київський академічний  муніципальний  театр ля-
льок); 

 Геннадій Гуріненко (Єпіходов – “Вишневий сад” 
А. Чехова, Харківський академічний театр ляльок 
ім. В. Афанасьєва);

Вадим Доценко (Віслючок – “Мрія Маленького 
Віслючка” Г. Гусарова, Київський академічний театр 
ляльок);

Олександр Маркін (Лопахін – “Вишневий сад” 
А. Чехова,   Харківський академічний театр ляльок 
ім. В. Афанасьєва) – переможець.

найкраще музичне оформлення вистави:
Федір Ткачов (“Гамлет-машина” Г. Мюллера, Чер-

нігівський обласний театр ляльок);
Павло Савельєв (“Котигорошко”. Полтавський 

академічний обласний театр ляльок); 
Віктор Новожилов (“Момотаро” І. Задніпряно-

го, Івано-Франківський академічний обласний театр 
ляльок ім. Марії Підгірянки);

Людмила Зборовська (“Скинія златая” та “Ек-
клезіяст” – разом з Олексієм Кравчуком, Львівський 
академічний театр “І люди, і ляльки”) – перемо-
жець.

 найкраща сценографія та ляльки:
 Олена Загребіна (“Гамлет-машина” Г. Мюллера, 

Чернігівський обласний театр ляльок);
Микола Данько (“Мороз-Морозенко” Ю. Сіка-

ла, Д. Драпіковського,  Київський академічний театр 
ляльок); 

Ельвіра Босович (“Скинія златая”, ідея вертепного 
дійства Е. Босович, Львівський академічний театр 
“І люди, і ляльки”);

Ірина Задніпряна (“Момотаро” І. Задніпряного, 
Івано-Франківський академічний обласний театр ля-
льок ім. Марії Підгірянки) – переможець.

найкраща режисура:
Михайло Урицький (“Оскар” за Е. Е. Шміттом,  

Київський академічний  муніципальний  театр ля-
льок);

Володимир Підцерковний (“Момотаро” І. За-
дніпряного, Івано-Франківський академічний облас-
ний театр ляльок ім. М. Підгірянки);

Оксана Дмитрієва, (“Вишневий сад” А. Чехова,  
Харківський академічний театр ляльок ім. В. Афа-
насьєва) – переможець.

Сергій бРижань 

П²дÑуÌÊÈ вÑеуÊÐÀїнÑьÊÎгÎ Îглßду-ÊÎнÊуÐÑу 
ÒеÀÒÐ²в лßльÎÊ уÊÐÀїнÈ
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найкращий дебют:  
 Юлія Білінська, драматург (“Сни Ахнеуса” за 

Чарльзом Діккенсом, Закарпатський академічний об-
ласний театр ляльок “Бавка”);

 Федір Ткачов, композитор  (“Гамлет-машина” 
Г. Мюллера,  Чернігівський обласний театр ляльок);

 Світлана Волтова, актриса (Маленький принц – 
“Маленький принц” за А. де Сент-Екзюпері, Запорізь-
кий обласний театр ляльок);

 Владислав Кутуєв, режисер (“Пригоди мишенят-
ка Мицика” Ю. Чеповецького, Одеський академічний 
театр ляльок).           

найкраща вистава для дітей дошкільного віку: 
 “Скинія златая” Е. Босович (режисер – Роман Ко-

зак, художник – Ельвіра Босович, музичне оформлен-
ня – Людмила Зборовська. Львівський академічний 
театр “І люди, і ляльки”);

“Чарівна скрипочка” Я. Грушецького (режисер – 
Ярослав Грушецький, художник – Каріна Чепурна, 
музичне оформлення – Сергій Кулинич, Черкаський 
академічний обласний театр ляльок);

 “Бабуся і Ведмідь” О. Олеся (режисер – Ярос-
лав Грушецький, художник – Каріна Чепурна, музи-
ка – Жак Оффенбах, Імре Кальман в обробці Сергія 
Кулинича, Черкаський академічний обласний театр 
ляльок).  

 “Котигорошко” І. Бутняка (режисер – Іван Бут-
няк, художник – Д. Кушніренко, композитор – Павло 
Савельєв, Полтавський академічний обласний театр 
ляльок);

 “Мрія Маленького Віслючка” Г. Гусарова  (ре-
жисер – Михайло Яремчук,  художник – Ірина Хма-
рук,  композитор – Максим Петренко, Київський ака-
демічний театр ляльок) – переможець.

Учасники Всеукраїнського огляду – конкурсу театрів ляльок “Прем’єри сезону 2015/2016”. 

Ñергій бÐÈЖÀнь 
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найкраща вистава для дітей шкільного віку:
“Сни Ахнеуса” Ю. Білінської (режисер і худож-

ник – Юлія Білінська, Закарпатський  академічний 
театр ляльок, Ужгород); 

  “Мороз-Морозенко” Ю. Сікала, Д. Драпіков-
ського (режисер – Дмитро Драпіковський, художник –
Микола Данько, композитор – Максим Петренко, 
Київський академічний театр ляльок); 

 “Чарівна скрипочка” Я. Грушецького (режисер – 
Ярослав Грушецький, художник – Каріна Чепурна, 
музичне оформлення – Сергій Кулинич, Черкаський 
академічний обласний театр ляльок); 

 “Момотаро” І. Задніпряного (режисер – Воло-
димир Підцерковний, художник – Ірина Задніпряна, 
композитор – Віктор  Новожилов,  Івано-Франків-

ський академічний обласний театр ляльок ім. М. Під-
гірянки) – переможець.

найкраща вистава для молоді і дорослих:
 “Гамлет-машина” Г. Мюллера (режисер – Ві-

талій Гольцов, художник – Олена Загребіна, компо-
зитор – Федір Ткачов, Чернігівський обласний театр 
ляльок);

 “Оскар” за Е. Е. Шміттом (режисер – Михайло 
Урицький, художник – Ольга Філончук, Київський 
академічний  муніципальний  театр ляльок);

“Вишневий сад” А. Чехова (режисер – Оксана 
Дмитрієва, художник – Наталія Денисова, Харків-
ський академічний театр ляльок ім. В. Афанасьє-
ва) – переможець.

у головній номінації –  “Оскар” від карабаса-
барабаса (за найкраще володіння лялькою) 

перемогу здобув  Ігор Федірко – Оскар (“Оскар” 
за Е. Е. Шміттом, Київський муніципальний ака-
демічний театр ляльок).

 “UNIMA-УКРАЇНА” висловлює щиру подяку всім, 
хто долучився до Всеукраїнського огляду – конкурсу 
“Прем’єри сезону”: Високоповажаному Журі, колек-
тиву Хмельницького академічного обласного театру 
ляльок та його директору Аллі Казимирівні Пундик, 
колективам Черкаського академічного театру ля-
льок та Львівського академічного театру “І люди, і 
ляльки” за дієву участь і показ вистав “Чарівна скри-
почка” та “Екклезіаст” на святкуванні Дня лялькаря 
у Хмельницькому академічному театрі ляльок. Ве-
лика подяка всім, хто зміг приїхати на урочистості 
до Хмельницького і разом з нами підвести підсум-
ки сезону 2015/2016 рр., оголосити та відзначити 
переможців! Низький уклін – Автору ГОЛОВНИХ 
НАГОРОД нашого конкурсу, художнику Василеві ВИ-
ХОДЦЕВСЬКОМУ, який в кожну скульптуру вдихнув 
свою душу і закодував її на щастя і щасливу творчу 
долю Всім, хто отримав цей Знак Вищого Професій-
ного Визнання! 

Вітаю всіх номінантів і переможців! 
І хочу нагадати, що це тільки ГРА. Гра у 

ТЕАТР! 
З Днем Лялькаря! З Днем Театру! До зустрічі на 

“Прем’єрах сезону 2016/2017”!
 Бажаю всім лялькарям України нових творчих 

вершин у пошуках ще незвіданих горизонтів нашого 
незбагненно-прекрасного виду мистецтва!!! 

Ігор Федірко – лавреат“Оскара” від Карабаса-Барабаса 
(за найкраще володіння лялькою). Хмельницький, 2017 р.
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Дедалі частіше у театральному просторі Львова 
з’являються нові цікаві ініціятиви. Зазвичай, спря-
мовані вони усі на майбутнє, та одна з них, немовби 
схиляючись в поклоні поваги, торкнулася минулого. 
Актор Львівського академічного театру імени Ле-
ся Курбаса Олег Онещак зініціював проєкт і за під-
тримки міської ради відкрив у Львові ...Галерею 
сценографії! Організація першої виставки відбулась у 
співпраці із Львівським театром естрадних мініятюр 
“І люди, і ляльки”, його директором та режисером 
Олексієм Кравчуком, головним художником Ельвірою 
Босович, а також київським художником Богданом 
Поліщуком. Тож від 8 січня до 1 лютого 2017 
року Галерея представляла львів’янам невелику 
експозицію театральних ляльок цього театру під 
назвою “Забуті”. 

У двох кімнатах Галереї сценографії, що 
на першому поверсі приміщення Львівського 
драматичного театру ім. Лесі Українки, у вільній 
послідовності містилися невеличкі сценічні 
майданчики з ляльками з давно та недавно списаних 
вистав театру “І люди,  і ляльки”. Цей театр був 
заснований режисером Олегом Новохацьким ще 
1988 року, його постійним художником була Олена 
Городецька, донька режисера. Обидвоє творців цього 
театру вже відійшли у вічність, але ідея театру, їхні 
вистави та ляльки не забуті. Виставка саме про 
пам’ять.

Частина ляльок, представлених на огляд, не лише 
задумані, а й виконані Оленою Городецькою власно-
руч. Художниця створювала їх за скрутних часів, але 
зуміла використати обмаль вихідного матеріялу для 
народження театрального дива. Львівський критик 
Анастасія Канарська у своїй публікації в газеті “Пос-
туп” від 26 грудня 2003 року відзначала, що “кожна 
лялька, створена Оленою, має свій неповторний ха-
рактер. Художниця не лише думає про ляльку, але й 

уляна РОй

нÀ ПÎчÀÒÊу 

ÇгÀдÀÒÈ ÇÀбуÒÈх 
(Перша виставка Галереї сценографії у Львові)

про актора, якому доведеться з нею працювати. І 
робить все, щоб лялька і актор відчули один одного 
і стали єдиним “Я””. 

У 2006 році театр “І люди, і ляльки” охопила 
пожежа, і більша частина ляльок згоріла. Кілька 
вцілілих представлені на виставці: Факір, Циганка, 
Пташенята, Клоун (“Топ-топ шоу”, 1992), Мадам Цу 
(“Журавлине пір’ячко”, 1998), Дитина (“Чорний ка-
бінет при денному світлі”, 1992), Офелія (“Офелія”, 
вистава львівського студентського театру “Гігель”, 
2005). 

Задля “виходу в люди” оновились під умілими 
руками реставратора інші ляльки: Чортик (“Чарівна 
нічка” 1992, 2006), Катруся та Дід-Всевід (“Шовкова 
косиця”, 1998, 2007), Металісти (“Чорний кабінет при 
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денному світлі”, 1992, 2007) та Бабуаса (“Горіхова 
гілочка”, 2004, 2009). Їх відновила Оксана Россол. У 
співпраці О. Городецької (задум) та Ельвіри Босович 
(втілення) з’явилися Пані Муха, Бубчо, Боба, Пан 
Комар для вистави “Музична крамничка”, 2009). Від-
новлені після пожежі ляльки стали своєрідною жи-
вою пам’яттю про художницю О. Городецьку. Поміж 
її ляльок розташувалися Кіт, Заєць і Вовк (“Бабусині 
таємниці”, 2011) художниці-постановниці Оксани 
Россол, а також “майданівський набір” Царів, Ірода-
Януковича, воїнів-беркутівців та інших персонажів 
з “Вертепу” художниці Ельвіри Босович, створено-
го 2014 року. На виставці був постійно присутній і 
свій ляльковий мер Садовий, створений Богданом 
Поліщуком з нагоди відкриття Першого Міжнарод-
ного фестивалю театрів ляльок “І люди, і ляльки” 
2015 року.

Важливим доповненням до ляльок-експонатів 
стали великі плакати з ескізами на стінах галереї, 
завдяки яким можна було простежити еволюцію пер-
сонажа від задуму художника до втілення. 

Чи залишається щось опісля того, як вистави 
списані, партнери змовкли, аплодисменти відлеті-
ли, а ляльки опиняються на самоті? Адже виставка 
показує саме це: завмерлу матерію, а той потенціал, 
дію, яку вони зберігають у собі, може змоделюва-
ти лише уява відвідувачів. Для Олексія Кравчука ця 
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виставка особлива тим, що вона “...зупиняє час. Бо 
взагалі зараз ми намагаємося швидко рефлексувати 
на те все, що відбувається. І, як це часто буває, за 
цією рефлексією щезає зміст, а з’являється  потреба 
просто бути успішним. А успішність і зміст – це зов-
сім різні речі, ну зовсім різні. От там сидить лялька 
Мадам Цу, така от мітична і неймовірно жива. В її 
формі живе те, що робила Олена Городецька, і те, як 
грала з цією лялькою Людмила Зборовська. І от коли 
дивишся, то вона в собі несе ознаки цієї Олени, вона 
несе в собі енергію Люди. І відчуваєш, що через ляльку 
можна багато чого висловити. Ці ляльки несуть в 
собі різні історії і вони починають працювати для 
нас як міт. Це дуже важливий міт, який дозволяє 
пригадати себе”

Якщо для досвідчених театралів виставка мала 
ретроспективний характер, то ті молоді особи, які 
бачили представлених ляльок уперше, говорять про 
власне сприйняття. Студентка-театрознавець Анна 
Кутова записала у своєму щоденнику театрознавчої 
практики: “А час, таке враження, дійсно тут зупи-
нився. У мене було відчуття, що я існую поза про-
стором і часом разом із цими ляльками, які знайшли 
місце в такому собі сховищі людських історій. Бо 
кожна лялька є носієм якогось зовсім іншого жит-
тя. Кожна лялька є абсолютно індивідуальною. От 
лялька Мадам Цу, яка пережила пожежу в театрі, 
сиділа біля дзеркала і ніби сама в собі шукала мину-
лу красу… Найбільше чомусь запам’ятався Заєць, в 
якого був дуже сумний погляд, мабуть тому, що з 
ним давно ніхто не розмовляв. І власне, я дивилася 
на цих ляльок, на застиглі крізь час обличчя, і бачила 
частинку себе: свій сум, гнів, часом розгубленість. 
Хотілося залишитись з ними наодинці і розповісти 
свою історію, бо ці ляльки не відмовлять тобі у тому, 
щоб вислухати. 

Це дійсно  прекрасна виставка, насправді із гли-
бинним змістом. Таким чином театр відкриває свої 
валізи перед глядачем, який ніколи не бачив життя 
театральних ляльок поза виставою, бо це те саме, 
що зазирнути у закулісся. Добре, що ляльки не  при-
падають пилом десь там у закутках театру, а от-
римують нове місце у нашому житті”. 

Маємо надію, що й нова галерея, і виставка, від-
давши належне минулому, сказавши щось сьогоден-
ню, відгукнеться у майбутніх проєктах самого театру 
“І люди, і ляльки”, і Галереї сценографії1. 

1  Упродовж 2017 року у Галереї сценографії від-
булися виставки театральних художників: Олени та 
Богдана Поліщуків, Олександра Білозуба, Ольги Туруті-
Прасолової, Володимира Карашевського, Данила Лідера, 
Петри-Марії Вірз. – Прим. ред. 
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Народилась я у місті Ізмаїл, Одеської области. 
До вісімнадцяти років проживала в селі Дивізія. 
Художню освіту отримала в Одеському художньо-
театральному училищі за фахом “Майстер ляльок 
усіх систем”. За програмою навчання отримала також 
знання про ще одну професію – театральний худож-
ник. Після закінчення училища в Полтаві працювала 
у дитячому ляльковому театрі. З першої зустрічі з 
режисером  починаю усвідомлювати, що не зовсім 
розумію, чого той від мене хоче, тобто, не  розумію 
режисера. Отже, необхідно оволодіти ще й професією 
режисера… Питання – “Де межа моїх можливостей?”, 
“Чи маю я право, як художник, заходити на територію 
режисера?”, “Як би я це зробила?” – переконали мене 
в необхідності вступити на режисерський факультет  
Харківського національного університету мистецтв 
імени  Івана Котляревського, який закінчила, отри-
мавши спеціяльність “режисер театру ляльок”. 

http://scenography.gallery/en/expo/
stsenohrafiia-olhy-turuti-prasolovoi

24 травня 2017 року у Галереї сценографії, що в при-
міщенні Львівського драматичного театру  ім. Лесі Ук-
раїнки, відбулося відкриття виставки сценографії Ольги 
Туруті-Прасолової – режисерки, театральної художниці,  
майстрині  ляльок театральної та кіно-ляльки. Окрім того, 
пані Ольга люб’язно погодилась провести зустріч-лекцію та 
розповісти про себе й про головні принципи своєї роботи як 
режисера-художника.

“де ÌеЖÀ ÌÎЖлÈвÎÑÒей?” 

Ольга ТУРУТЯ-ПРАСОЛОВА

(Лекторій “Галереї сценографії”)
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Трохи про навчання. Був у нас дуже класний пе-
дагог  Євген Теодорович Русабров. Я зрозуміла, що 
у цієї людини й педагога треба узяти усе, що тільки 
можна. Тож ловила кожне його слово, бо навчитись 
людина може тільки тоді, коли сама цього прагне. Під 
час навчання я поставила собі завдання – на кожному 
курсі здавати міні-виставу, бо попередній досвід пе-
реконав, що найкраще навчання – це практика. Адже 
про тебе судять  за здійсненою роботою. Щоразу тре-
ба  доводити, на що спроможний. Така практика ви-
явилася дуже корисною. На передостанньому курсі 
ми мали здавати виставу. Умови для постави були не 
найкращі: маленька сцена, яку доводилось ділити ще 
із кимось. І тоді я домоглася, щоб збудували окрему 
невеличку сцену просто на вулиці. Так я здійснила 
свій задум. Це був величезний досвід, дуже цікавий, 
і він запам’ятався  усім. До чого я веду? Ви, як сту-
денти, повинні розуміти, що будь-які перешкоди на 
вашому шляху – це лише стимул. Тобто, хай би що з 
вами трапилось, намагайтесь завжди усе повернути 
собі на користь і ніколи не скоряйтесь. Наприклад, 

я провалювала усі усні здачі. Я не могла розказати, 
пояснити режисерські плани – це було катастрофою. 
Я виходила, зачиняла двері й казала, що не повернусь 
сюди ніколи. Але, як бачите, я перемогла себе заради 
того, щоб оволодіти професією режисера. А сцена, 
побудована заради моєї вистави, функціонує й досі. 
Там проводять свята.

Після закінчення університету я поставила у Пол-
таві виставу “Срібне копитце” за казкою П. Бажова. 
Для постави мені відвели два тижні. Для мене це 
був шок. Ще робота не була готова, а квитки на неї 
продані. На додаток виявилося, що вистава виходить 
коротка за часом. Тобто, треба додати ще одну – вели-
ку! – сцену. Тут мені допомогло те, що я вмію, знаю, 
чим володію. Щоб не перевантажувати художника, я 
сама виконала  декорації для додаткової сцени. Вона 
називалася “Зима” й тривала 15 хвилин.

Одна моя знайома оперна співачка, дуже добра 
актриса, запитала мене: “Я співачка чи я актриса?”, 
на що я відповіла: “Ти як актриса маєш функцію спі-
вачки, а як співачка –  функцію актриси”.

Не обмежуйте себе тільки улюбленою професією. 
Якщо вам подобається ще якась галузь – цікавтесь 
нею, вчіться. Вміти ще щось завжди дуже корисного.

Навесні 2015 р. Британська рада спільно з органі-
зацією “Театральна платформа” та з Національ-
ним академічним драматичним театром ім. Івана 
Франка влаштували Всеукраїнський конкурс молодих 
режисерів. Спеціяльно для них з англійської пере-
клали три п’єси сучасних британських драматургів. 
Режисери мали представити на розгляд журі ескіз 
обраної п’єси. Своє прочитання тексту “Ножі в кур-
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ках” Девіда Герровера запропонувала молода режи-
серка із Харкова. Це була  Ольга Турутя-Прасолова, 
яка й перемогла у конкурсі. 

Ось як про це згадує сама режисерка:

Я подала заявку на “Конкурс молодої режису-
ри”. Хотілося знати, чого  я варта як режисерка? На 
якому етапі я перебуваю? Чи варто мені працювати 
далі режисеркою чи бути тільки художником? Як 
художник, я мала багато замовлень на оформлення 
вистав, концертів. Так, це дуже цікава професія. Я 
впевнена, що настане час, коли я до неї повернусь і 
працюватиму у своїй майстерні. Але сьогодні мені 
цікаво зрозуміти, наскільки мені вдається режисура. 
Ми разом з чоловіком друкували тексти  до другої 
години ночі, бо в нас двоє дітей, і часу, щоб від руки 
написати, було мало. А за умовами конкурсу ніде 
не було зазначено, що треба прочитати всю п’єсу. 
Завдання полягало в тому, щоб  розказати і показати 
ескіз вистави, на що відводилося кожному конкур-
сантові 30 хвилин. Я вирішила усе робити так, як 
я знаю, як я відчуваю, тим більше, мене ніхто не 
знає. Моїм завданням було зробити так, щоб,  коли 
закінчиться мій 30-хвилинний етюд, глядачам було 
цікаво: а що далі? Так і сталося. Членам журі було 
цікаво, як далі розвиватиметься дія. Вийшла у фінал. 
Було 5 фіналістів: четверо – з Києва і я з Харкова. 
Перемога виявилася неочікуваною, тим приємні-
ше було познайомитись із членам журі та конкур-
сантами, роботи яких були не менш цікавими. Для 
мене особисто важливий сильний конкурент – це та 
планка, що стимулює стати ще сильнішим. Начебто 
“недосяжна зірка” стає тобі помічником для досяг-

нення мети. Мене всі питали, чи залишуся я в Києві. 
А я відповідала – “ні”. Цікаво було повернутися до 
Харкова і зробити щось  там. Незважаючи на те, що 
в театрах не дуже люблять чужих, через деякий час 
я отримала запрошення на роботу до Харківського 
академічного  російського драматичного театру іме-
ни О. С. Пушкіна. Це театр “специфічний”. Актори 
звикли працювати у павільйонах, сидячи в кріслах, 
промовляючи півгодинні тексти, монологи. Чого я 
вам усе це розказую? Справа в тому, що я відчула 
велике навантаження. Я не можу роздвоїтись – тут 
я художниця, а тут режисерка. Нібито класно;  ху-
дожник і режисер дуже швидко “домовляються”. 
Але й дуже важко. Перша половина дня – репетиції, 
у другій – мушу вирішувати, кому які мешти, кому 
яка сукня, усе сама. Якщо  з’явиться художник, то 
мені треба буде навчитися довіряти йому, дозволяти 
зробити щось за мене.

Одним з принципів роботи  режисерки-сцено-
графа О. Туруті-Прасолової є ставлення до кольору. 
Ось як про це розповідає сама пані Ольга:

 Я не люблю у виставах багатоколірности. Для 
мене різнокольорова вистава має бути виправдана. 
Тобто, нічого не може бути просто так. Колір –  це 
те, чим можна вплинути на глядача. Я маю розуміти, 
а разом зі мною і глядач має зрозуміти, чому хтось 
один в синьому, інший – в зеленому або в черво-
ному. Чому саме ці кольори і що вони означають у 
виставі. До речі,  у виставі, над якою  зараз працюю, 
я порушила правила. Там присутня багатоколірність, 
що і підкреслює, на мою думку, побут. Це вистава 

Îльга ÒуÐуÒß-ПÐÀÑÎлÎвÀ 

Фрагмент експозиції виставки.
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“Ляльковий дім” Ібсена. Цікава робота, але акторам 
все одно важко відразу перебудуватись. Я намагаюсь 
допомогти їм і роблю це м’яко й поступово. Вони 
мають зрозуміти, що вистава – це,  насамперед, дія, 
і їм треба діяти.

Двоколірність або триколірність – це максимум. 
Дія вистави “Ножі в курках” відбувається в селі, 
тому основний колір сірий – метафора життя на 
селі. Яскравий зелений колір лайму я використовую 
з появою Мірошника. Зелений колір з’являється у 
відкритому вікні. У виставі немає зайвих декорацій, 
лише стіл, стілець, ширма, яка трансформується – то 
це стіна, то двері, то ліжко. Усе, що на сцені, мусить 
працювати. Це історія про жінку, яка живе в селі і від-
криває для себе новий світ. Я теж  жила на селі. Мені 
здавалося, що навкруги усе сіре. Тобто, кольори є, але 
не такі яскраві. Я  жила в степу, де немає яскравих 
кольорів. Пам’ятаю, одного разу привезли пакетики з 
розчинним соком. На тлі сірого – колір був хімічним – 
яскраво-зелений і яскраво-оранжевий. Це врізалося 
у пам’ять. Кожний новий елемент, який з’являється 
у виставі, відрізняється від громіздкого буття села. 
Сама п’єса написана досить жорстко, вона торкається 
багатьох тем. Мені важливо було показати, що жи-
вучи на селі,  ти не завжди виростаєш з болота, що 
відносини чоловіка і жінки однакові – як у селі, так і в 
місті. Світ Мірошника – це світ лайму, диско-музики, 
а сам він – “людина-текіла”. У виставі немає зайвих  
предметів, зайвих декорацій. Все, що на сцені – має 
працювати. Можуть бути супердекорації, але якщо 
в них нічого не відбувається, значить, художник не 
домовився з режисером. Така сама співпраця має бути 
і з акторами. Предмет на сцені працює для глядача 
так, як з ним грає актор. Наприклад, насипати солі, 
порізати лайм або налити текіли – усе це дійство. У 
виставі “Ножі в курках” є ровер, який не рухається. 
Тобто, жінка крутить педалі, але нікуди не їде. Я за-
вжди працюю, спираючись на асоціяцію. Я збиралася 
побудувати млин, але з’ясувалось, що сцена замала. 
Замість нього виросли чотири стіни. Раптом одна з 
них – ліжко; глядач бачить, як саме люди не люб-
лять одне одного. Відносини між чоловіком і жінкою 
показані через пластичні етюди “люди-кури”. Коли 
Мірошник відрубав голову жінці-курці, то справжня 
жінка прокинулась зовсім іншою людиною, а чоловік 
так і залишився куркою.

На ескізі до цієї вистави ви можете побачити мій 
підпис: “Я хочу перемогти на конкурсі”.

У виставі “Дракула” – за мотивами одноімен-
ного твору Брема Стокера,  у поставі режисера 
Артема Вусика у Харківському недержавному про-
фесійному театрі за назвою “Прекрасні квіти”, 
О. Турутя-Прасолова, створюючи оформлення 

сценічної дії, знову не зраджує свого принципу – міні-
мум декорацій:

Режисер Артем Вусик поставив переді мною за-
вдання: “Ми будемо цю виставу возити”. На макеті 
до цієї вистави ви можете побачити напис: “ Можна і 
треба обертати”. Не треба недооцінювати глядача. Він 
прекрасно розуміє гру з предметами. У виставі такий 
предмет – прямокутна коробка. Спочатку – це труна, а 
якщо її перевернути – стіл. Ця коробка перевертаєть-
ся, відкривається, пропонуючи глядачеві різні місця 
дії. Уява глядача може зробити все, треба давати тільки 
поштовх, а далі уява додасть усе, що треба.

До кожної вистави О. Турутя-Прасолова добирає 
свій ключ, завдяки якому глядач розуміє сенс того, 
що відбувається на сцені. Такий ключ вона знайшла 
і до вистави “Тіні забутих предків” Михайла Коцю-
бинського:

У виставі “Тіні забутих предків” грають актори 
Харківського державного акдемічного театру ляльок 
імені В. А. Афанасьєва. П’ятеро акторів одягнені в 
однакові білі сорочки. Завдяки зміні головного убору 
чи зачіски змінюється персонаж: з косою – дівчина; в 
хустинці – заміжня жінка; інакше зав’язана хустинка 
– це вже діти. Так нам вдалося зіграти всю історію 
життя матері Івана. І все показати лише через хустин-
ку. Із декорацій – біла тканина, що символізує річку 
(метафора плинности життя). Річка розділяє сценіч-
ний простір на дві частини. Іван і Марічка  – на двох 
різних берегах. І нічого вже не треба пояснювати. 
І мотузочка, яка є поясом Марічки, теж зіграла вели-
чезну  роль. Вона уособлює собою зв’язок Марічки 
й Івана, Івана та матері, взагалі усі родинні зв’язки. 
Пластично актори показують, яку ниточку зв’язків 
ми обриваємо, яку – ні. Коли я ставила цю виставу, 
то мала на меті, щоб актори були не у вишитих со-
рочках, адже ця історія могла відбутися у будь-якому 
регіоні України. І в нас був такий собі симбіоз –  ми 
об’єднали все, що знали про традиції. І в Харкові 
вийшла стаття: “…Харьков увидит “Тени забытых 
предков” без гуцулов и трембит…”. Так, там дійсно 
не було трембіт, але підхопили це журналісти зов-
сім з іншого боку. В Харкові, на жаль, дуже погано 
сприймають українську класику, але я вірю, що усе 
зміниться на краще.

Мала сцена Харківського академічного російсько-
го драматичного театру імени Пушкіна – вистава 
“Чайка” Антона Чехова:

Чому саме “Чайка”? Виявилось, що в російському 
театрі немає жодної вистави за п’єсами російських 
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класиків, і я вирішила, що Чехов – це дуже гарний 
початок. Навіть більше, я хотіла поставити комедію. 
Спочатку не розуміла, що мене бентежить в цьому 
матеріялі. Пізніше відкрила, що Ніна Зарєчна – це 
не наївна, збентежена дівчина. Вона для мене першо-
курсниця, яка одразу про себе заявляє: “Я актриса!”. 
Вона ще нічого не знає про цю професію – чим тре-
ба навчитись володіти, а чого позбавитись, скільки 
перепон може виникнути на акторському шляху,  які 
треба подолати, але вона вже – “актриса”. Підтверд-
жують це її слова: “Я бы потребовала к себе славы”. 
Це могла б сказати скромна, проста дівчина. Ще для 
мене загадки, залишені Чеховим, – Костя і Сорін. 
Костя у Чехова поводиться то як маленький хлопчик, 
то як дорослий чоловік. І я вирішую, що роль цього 
персонажа гратимуть двоє. Один – абсолютний іс-
терик, другий –  намагається домовитись, пояснити. 
Маленький Костя стріляється з іграшкового пістолета 
і незрозуміло, чи він насправді помер, чи ні. Кожний 
вирішує для себе сам. Якщо фінал трагічний, у гляда-
ча однаково має залишатися надія, що все буде добре. 
Тому у моїй поставі Костя роздвоєний. І гине тільки 
одна його половина. 

Інший персонаж – Сорін. Коли читаєш – він нуд-
ний, старий, нічого не може самостійно вирішити. Та-
кого важко полюбити. І в мене виникає задум зробити 
його опудалом, якого возять на візку і якого озвучує 
Дорн, “роздвоюючись” таким чином.

Оскільки вистава про театр, про акторів, то в де-
корації використаний гримувальний столик, застав-
лений синіми пляшками з-під вина. Ніщо не може 

сказати про актора більше, ніж його столик. Я давно 
дивилась фільм Кшиштофа Залевського “Три кольо-
ри: Синій”. Фільм дуже сподобався, особливо те, як 
режисер працював із музикою та кольором. Я поба-
чила  у фільмі синю пляшку вина і вирішила, що це 
треба колись використати.  Більше декорацій майже 
немає. Є стільці, є двері, є місяць. В сцені моноло-
гу Ніни Зарєчної з’являються ще 10 масок (люди, 
леви, орли…), що додатково збагачує сцену. Коль-
ори вистави – білий, сірий, синій. Єдиний костюм 
бежового кольору – костюм Соріна. Можна сказати, 
актори створюють образи, а я  “рамки”, у яких від-
бувається дія”.

Виставка, власне, знайомить нас з цими виста-
вами через фотографії П. Алдошина, малюнки-ескізи, 
макети, костюми з вистави “Тіні забутих предків” 
та відео-уривки з вистав молодої режисерки-сцено-
графа, ім’я якої можна прочитати на афішах різних 
театрів. 

Після “Чайки” Ользі Туруті-Прасоловій доруча-
ють головну сцену Театру ім. Пушкіна. Нині Ольга 
Турутя-Прасолова вже головний режисер Харків-
ського державного академічного російського дра-
матичного театру ім. О. Пушкіна.

Розшифрування тексту – Денис Гугнін

Фрагмент експозиції виставки.
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Майя ГаРбузЮк

Сьомого лютого 2017 р. в рамках роботи Щорічної 
звітної наукової конференції Львівського національ-
ного університету імени Івана Франка відбулось засі-
дання  підсекції “Театрознавство” (секція “Культура 
та мистецтво”).  Із доповіддю “Вистава “Підгіряни” 
І. Гушалевича (музика М. Вербицького) у репертуарі 
трупи Марка Кропивницького (1891–1892)” виступив 
завідувач кафедри театрознавства та акторської май-
стерности проф. Б. М. Козак. Дослідник відкрив не-
відомі сторінки історії перекладу цього твору росій-
ською мовою, а також втілення його на українській 
сцені Наддніпрянської України. 

Невідомі українській фаховій авдиторії тексти 
контекстуалізував ст. викл. Р. Лаврентій у доповіді 
“Руський народний театр у рецепції австрійської 
німецької критики  поч. ХХ ст.”.  Цікаві матеріяли 
до історії українського театру в Галичині, розвитку 
театральної критики в Галичині та на Буковині, зокре-
ма, критики іншомовної, оприлюднені доповідачем, 
відкрили нові факти, імена, тенденції німецькомовної 
преси того часу у ставленні до театру українців.  

Ст. викл. Уляна Рой виступила з доповіддю “Ча-
сопис “Der Kunstwar” в оцінці Івана Франка”.  Оче-
видно – стверджувала У. Рой – аналітичні суджен-
ня німецьких мистецтвознавців про ідею “Вільної 
сцени” в Берліні та сценографічні реформи в театрі, 
про драматургію реалізму та інші цікаві міркуван-
ня про мистецтво Іван Франко черпав  саме з “Der 
Kunstwar”. 

Доповідь “Львівська театральна критика 1930-х 
років: діяпазон тем, ідей і проблем” виголосила асист. 
С. Роса-Лаврентій. В центрі уваги доповідачки – пи-
тання театру, що їх висвітлювали на своїх сторінках 
українські видання, зокрема, проблеми організації 
національного театру, репертуару акторської майс-
терності, глядача.  

Маловідомі і ненадруковані  раніше сторінки 
творчого тандему і взаємовпливів українських митців 
висвітлила у своїй доповіді “Йосип  Стадник – Амвро-
сій Бучма:  концептуальний дискурс  “Украденого 
щастя”  І. Франка” доц. С. Максименко.  Дослідни-
ця доводила, що в концептуальному рішенні образу 

Доповідає асистент кафедри театрознавства та акторської майстерности Надія Терещук.
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А. Бучма на франківській сцені (1940) ви-
рішальну роль для виконавця відіграла 
концепція Й. Стадника, який виношував 
її для постановки у Львові у Театрі ім. 
Лесі Українки, а відтак втілив франкову 
драму на сцені ЛОТу у серпні 1941 р.

Доц. Гарбузюк М. В. запропонувала 
тему “Львівський театр ім. М. Заньковець-
кої очима “людини, в якої більше жовчі, 
ніж крові””. Доповідачка оприлюднила 
фрагменти невідомих архівних джерел, 
а саме листи Я. Галана до Н. Камінської 
1943–1949 рр., в яких міститься важли-
ва інформація про рецепцію творчості 
заньківчан галицькою інтелігенцією у 
перші роки адаптації колективу у Львові 
(1944–1947). 

Про “Франкіяну Першого академічного театру 
для дітей та юнацтва” розповіла доц. Олена Баша. 
Дослідниця зупинилась на першій франківській 
прем’єрі театру – виставі “Учитель” (1956), ретель-
но реконструювавши історичний контекст постави, 
режисерське вирішення, особливості виконавських 
концепцій, оцінку тогочасної критики. 

“Український композитор в українському театрі 
радянської доби – (за матеріялами творчої спадщини 
О. Радченка). До постановки проблеми” – з   такою 
доповіддю виступила ст. лаб. Х. Новосад, звернувши 
увагу на проблеми роботи професійного композитора 
у професійному театрі другої половини ХХ ст. 

“Спроби прочитання сценографії Є. Лисика на 
сторінках періодичних видань (1965–1985)” проаналі-
зувала у своєму дослідженні асист. М. Романюк. До-
повідачка довела, що сучасні Є. Лисикові рецензенти, 
критики в цілому адекватно оцінювали та аналізували 
його унікальний творчий доробок, хоча далеко не всі 
його сценографічні шедеври стали об’єктом уваги 
преси та критиків. 

З оглядом “Актори театру “Березіль” у кіно” 
виступила асист. І. Патрон, здійснивши спробу як в 
цілому, так і на конкретних прикладах розкрити ва-
гомість внеску курбасівських вихованців у розвиток 
та становлення українського кінематографа. 

А 31 березня цього ж року відбулося чергове 
березневе засідання Театрознавчої комісії НТШ у 
Львові.  Її слухачами були й студенти-театрознавці 
ЛНУ ім. І. Франка. 

Доповідачі Б. Козак, Р. Лаврентій та С. Роса-Лав-
рентій знайшли нові ракурси у темах, що вже були 
озвучені на означеній вище університетській конфе-
ренції. 

У доповіді “Актриса в Галичині кін. XVIII – поч. 
ХІХ століття: спроба соціо-культурного аналізу” 
Надія Терещук розкрила проблеми соціяльного, ген-

дерного, національного та професійного характеру на 
прикладах доль актрис вказаного періоду. 

Про можливості залучення історико-теоретич-
ного методологічного інструментарію до вивчення 
міжнаціональних театральних стосунків говорила                                  
доц. Майя Гарбузюк у доповіді “Теорія фронтирів 
та перспективи її застосування у дослідженнях ук-
раїнсько-польського театрального порубіжжя”.

Докторант з Польщі, Ярослав Краснодембський 
уже вдруге брав участь у роботі засідання, цього разу 
представивши свої напрацювання у доповіді “Музика 
і театр у Станиcлавові у 1867–1939 роках”.   

Уляна Рой представила своє синтетичне бачен-
ня проблеми “Традиційне і модерне суспільство в 
драматургії Івана Франка, її сценічних втіленнях та 
рецепції сучасників”.

Оксана Палій дослідила наукову тему “Сценічні 
прочитання творів Тараса Шевченка в режисерській 
інтерпретації Миколи Садовського (1907–1920)”.   

Камерність конференційних засідань сприяла 
тривалим обговоренням, обміну думками, активно-
му спілкуванню, тож кожен із учасників та слухачів 
отримав такі необхідні досвід та знання. 

Ìайя гÀÐбуÇЮÊ

Доповідають Ярослав Краснодембський 
та Оксана Палій.



166

З нагоди 130-річчя від дня народження Леся 
Курбаса харківські театри показували свої роботи 
в часі Відкритого фестивалю недержавних театрів 
“Курбалесія-2017”, що відбувався від 25 лютого по 
5 березня. Організатори разом з очільником Сергієм 
Бичком (голова Харківського міжобласного відділен-
ня НСТДУ та директор Харківського державного 
академічного російського драматичного театру 
ім. О. С. Пушкіна) зберегли традиційний формат 
фестивалю, що передбачає проведення конкурсу ус-
них рецензій серед студентів-театрознавців. Поча-
ток фестивалю збігся ще з одним важливим захо-
дом: йдеться про IV науково-практичну конференцію 
пам’яти Євгенія Русаброва (24-25 лютого, кафедра 
театрознавства Харківського національного універ-
ситету мистецтв ім. І. П. Котляревського). Можна 
сказати, що ці події стали частинами єдиного ці-
лого, тому пропонуємою їхній огляд у хронологічній 
послідовності.

Від самого початку досьогодні конференцією 
опікується Юлія Щукіна, для якої Євгеній Русабров 
(1955–2013) був наставником у професії. Дві із трьох 
секцій (“Театральна педагогіка: вчора і сьогодні”, 
“Театр анімації як вид театрального мистецтва”) ок-
реслені не випадково, адже вони визначають частину 
головних напрямків діяльности знаного театрознавця 
та педагога Євгенія Русаброва. Євген Теодорович 
плідно досліджував історію театру та був відомим 
театральним критиком, тож саме премією його імени 
нагороджували переможця конкурсу усних рецензій 
на фестивалі “Курбалесія”. Робота третьої секції була 
спрямована на дослідження, що стоять на межі театру 
й інших дисциплін – “Зв’язки: театр-драматургія-
кіно-суспільство”. Назва конференції “Театр як син-
тез науки та мистецтва” узагальнювала усі напрямки 
та теми виступів.

Географія учасників цього року дещо розшири-
лася: традиційно були представлені Харків та Львів, 

Олексій ПаЛЯниЧка

хÀÐÊ²вÑьÊ² ÑÒуд²ї: 
130 років від народження леся Êурбаса 
та 4 роки по смерті євгенія Ðусаброва

Учаники студентської наукової конференції “Театр як синтез 
науки та мистецтва”. Харківський національний університет 
мистецтв ім. І. Котляревського. Лютий, 2017 р.
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зв’язок між якими є міцним уже протягом тривалого 
часу. Крім того, приємно було бачити доповідачів 
з Полтави та Москви (Росія): обидва міста досить 
рідко фігурують у театральному інформаційному 
середовищі України. Також були заявлені учасники з 
Києва і Таллінна (Естонія), але, на жаль, не всі змогли 
прибути на конференцію.

У рамках конференції відбулася також зустріч із 
засновником харківського недержавного театру “На 
Жуках”, лавреатом Ґран-прі Міжнародного конкурсу 
драматургів Східної Европи “Говорити про кордони. 
Життя в добу змін” (п’єса “Деталізація”) та східно-
европейського літературного конкурсу “Кальміюс” 
Дмитром Терновим. 

Останній день конференції став початком фес-
тивалю “Курбалесія”, відкриття якого відбулося на 
пантеоні-могилі родини Курбаса. До оргкомітету, ок-
рім згаданого вище директора фестивалю, входили 
Тетяна Мараховська (заступник директора фестива-
лю), Ігор Арнаутов (з.а. України, директор Будинку 
актора), Яна Партола (кандидат мистецтвознавства, 
декан театрального факультету ХНУМ ім. І. Кот-
ляревського), Олена Либо (завідувач літературної 
частини Харківського державного академічного ук-
раїнського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка, 
відповідальний секретар Харківського міжобласного 
відділення НСТДУ) та Ольга Дорофєєва (куратор те-
атрознавчої лабораторії фестивалю, викладач ХНУМ 
ім. І. П. Котляревського), яка модерувала конкурс ус-

них рецензій. У конкурсі взяли участь п’ятеро моло-
дих театрознавців, серед яких – троє представників 
кафедри театрознавства та акторської майстерности 
ЛНУ імени Івана Франка (Ольга Смульська, Олексій 
Паляничка і Маргарита Підлужна) та двоє студентів 
ХНУМ ім. І. П. Котляревського (Ігор Міхєєв та Галина 
Шамаріна). Обговорення відбувалось у присутності 
творців та учасників вистав, а оцінювало виступи 
юних рецензентів кваліфіковане журі – Юрія Хомайка 
(театральний критик, оглядач журналу “Губернія”) та 
Олександр Анічев (театрознавець, журналіст газети 
“Время”). 

Серед найкращих режисерських робіт, що вра-
зили на фестивалі, дві належали Оксані Дмитрієвій:  
“Вишневий сад” А. Чехова у Харківськоиу академіч-
ному театрі ляльок ім. В. А. Афанасьєва і “Матінка 
Кураж та її діти” Б. Брехта у виконанні студентів Нав-
чального театру ХНУМ ім. І. П. Котляревського “Ані-
ма”. “Вишневий сад” – вистава про час і про людей, 
котрі “випали” з цього часу. У спектаклі атмосфера 
та настрій є визначальними. Персонажі тут живуть 
спогадами і відмовляються прийняти реальність. Усі 
елементи сценографії (незамінний тандем режисерки 
та художниці Наталії Денисової) мініатюрні, ніби 
призначені для дитячої забави: маленьке ліжечко, 
ляльковий будинок, гойдалка-крісло у формі коника, 
вишневий сад, який можна спакувати в чотири валізи. 
Персонажі ніби вже й дорослі, але безвідповідальні 
мов діти, що й стає причиною загибелі вишневого 
саду. Герої ці варті осуду, та Оксана Дмитрієва зобра-
жує їх із співчуттям та любов’ю, ніби вони й справді 
лише діти, які не усвідомлюють, що чинять. 

Символ вишневого саду теж потрактовано по-
особливому. Якщо у Чехова це знак виродження дво-
рянства, то в О. Дмитрієвої він асоціюється із мину-
лим, яке неможливо ані повернути, ані змінити, що 
викликає в глядача відчуття ностальгії. Легкости та 
мрійливости виставі додають знову ж таки мініатюр-
ні повітряні елементи – змії, кульки, вітряки. Вони 
говорять про внутрішнє відчуття відірваности від 
реального ґрунту головних героїв. За їхнім веселим 
та безтурботним життям ховається порожнеча, від 
чого виникає екзистенційний вакуум. 

У зовсім інших тонах вибудувано виставу “Матін-
ка Кураж та її діти” Б. Брехта – гнітюча атмосфера, 
костюми-лахміття, багатозначні елементи сценогра-
фії, що постійно нагадують про смертоносні дари 
війни. Все це реалізовано прийомами театру аніма-
ції, в яких частково прочитується момент дитячої 
гри “в ляльки”, але гри неприродної, смертоносної, 
убивчої… 

О. Дмитрієва за основу дії взяла стосунки Матін-
ки Кураж (Оксана Аркелян) та Війни (Олена Гра-
біна) – збірний образ виокремлено як осібний пер-

Маргарита Підлужна, студентка ІІ курсу кафедри театро-
знавства та акторської майстерности ЛНУ ім. Івана Франка, 
володарка Ґран-прі конкурсу усних рецензій – Премії ім. Євгена 
Русаброва.

Îлексій ПÀлßнÈчÊÀ
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сонаж. Якщо у творі Брехта Матінка Кураж йде за 
війною, то у Дмитрієвої навпаки: Війна йде за матін-
кою Кураж. Ми бачимо, які тісні стосунки існують 
між ними, якою потужною є неписана угода, котру 
неможливо розірвати. І коли вже бізнес-вумен заради 
своїх дітей навіть готова пристати на мирову, Війна 
від ревнощів починає відбирати в неї дітей (місцем, 
куди потрапляють померлі, є смітник). У ті момен-
ти, де в сценічному дійстві ми бачимо крихкі сцени 
так званого миру, Війна провокує людей до сварки. 
Тож образ Війни врешті асоціюється із відсутністю 
у людей вміння говорити одне з одним.

З-поміж найкращих акторських робіт запам’я-
тались ролі у “Звіриних історіях” Д. Нігро “Театру 
19” у режисурі Ігоря Ладенка. У виставі працюють 
чотири актори: Юлія Навроцька, Костянтин Скиба, 
Богдан Синявський, Микола Михальченко. У кожного 
з них декілька “звіриних” історій – невеликі етюди, 
де в поведінці тварин бачимо людські слабкості, про-
блеми нерівности і та ін. 

Сценографія мінімалізована – декілька верти-
кальних ширм, що на початку слугували як плащі 
деміургів, та три конструкції, котрі могли умовно 
слугувати стільчиками, столом або тунелем – якщо їх 
виставити в ряд. Костюми уніфіковані, адже актори 
виходили на сцену то як деміурги (закривши обличчя 
капюшоном), то грали наступну роль тварини, вио-
кремивши її характерним пристосуванням червоного 
кольору: Миша – окуляри та канат, Качкодзьоб – гу-
мові рукавиці, Індики – прищепка на носі, Коти – клу-
бочки ниток та ін. 

Актори використовували як пластику, так і пси-
хологічне перевтілення, відображаючи певну рису 
характеру свого персонажа (в Кота – лінь, у Байбака – 
страх). Перед глядачами у сценічних героїв-тварин 
проступала розмаїта людська природа, відкриваючи 
людське в тваринах і звіряче – в людях. 

Виставою, де однаково сильно проявилися ак-
торський і режисерський театри, стала “Чайка” 
А. Чехова в режисурі Ольги Туруті-Прасолової 
(Харківський державний академічний російський 
драматичний театр ім. О. С. Пушкіна). На відміну від 
Оксани Дмитрієвої, для режисера “Чайки” чеховські 
персонажі цинічні та не варті співчуття. Їхнє богемне 
середовище є болотом, що вбиває в людині людину. 
Саме так зобразила режисерка смерть Трєплєва, якого 
грали відразу два актори – Олександр Кривошеєв 
(цинічний Треплєв) та Максим Авксентьєв (наїв-
ний Треплєв): у фіналі “наївний Трєплев” зникає за 
кулісами, умовно вбиваючи всіх навколо пістолетом, 
складеним з пальців правої руки, водночас у такий 
спосіб ніби прощаючись з усіма. 

Виставу вирішено за принципом театру у театрі: 
на сцені розміщені два столики для гримування та 

стільчики – глядна зала. Коли на “малій” сцені грало 
декілька акторів, решта сиділа у “залі”, спостеріга-
ючи за ними, немов глядачі в театрі за акторами. Це 
дало змогу глибше розкрити тему антилюдяности 
богемного середовища – “глядачі” одягають маски 
химерних тварин – у той момент, коли Ніна Зарєч-
на (Людмила Кохан) виголошує славетний монолог: 
“Люди, львы, орлы и куропатки…”.

Інша робота Ольги Туруті-Прасолової, пред-
ставлена на фестивалі, – “Тіні забутих предків” за 
М. Коцюбинським, – здійснена у співпраці із Твор-
чим простором “І. Гра”. Режисерка тут обирає мову 
пластики, зводячи вербальний ряд до мінімуму, а та-
кож дещо змінюючи сюжет та стосунки персонажів. 
Відтак у центрі уваги постають любовна лінія Івана 
(Антон Андрющенко) та Марічки (Владислава Арке-
лян), а також стосунки Івана з нечистою силою, яка 
супроводжує його до самої смерти. Навіть більше  
– Арідник (Михайло Озеров), він же Мольфар, убиває 
Івана, але робить це заради звільнення його та його 
дружини Палагни (Олександра Шликова) від страж-
дань нерозділеного кохання. Якщо в Коцюбинського 
надприродні сили представлено в рамках традиційних 
фольклорно-ритуальних уявлень людини про світ, то 
в Ольги Туруті-Прасолової вони набувають ознак 
долі, на котру людина не має впливу. Сценографія та 
костюми у виставі досить умовні, і лише певні їхні 
елементи асоціюються в нас із Гуцульщиною (пояси, 
топірці). 

 “Житейське море” І. Карпенка-Карого (Хар-
ківський державний академічний драматичний театр 
ім. Т. Г. Шевченка) в режисурі Оксани Стеценко – це 
і універсальний моральний вимір, і зустріч глядача 
із добре знайомими йому щоденними проблемами. 
Спочатку режисер вибудовує сімейну ідилію, зобра-
жаючи все в білих пастельних тонах: відомий актор 
Іван (Євген Моргун) любить свою дружину Марусю 
(Катерина Матвєєнко). А потім веде дію до розкриття 
зради через усі любовні перипетії (Ваніна – Владлена 
Святаш), змінюючи кольори сценографії та костю-
мів на зелений (болотяний), а згодом червоний (при-
страсний) художник Алія Байтенова. Врешті-решт 
Іван залишається ні з чим – посеред напівзатопленої 
скрині, єдиного, що лишилося від його дому. Мораль 
зрозуміла, але цікавішим у виставі є не любовна інт-
рига, котра стосується головних дійових осіб. Акцент 
зміщується на другорядного персонажа – Крамарюка 
(Роман Жиров), потрактованого у виставі на кшталт 
шекспірівського блазня: він розуміє, що відбувається 
навколо, але дотримується нейтралітету, постійно 
вдаючи дурня. Хоча, треба зазначити, майстерно по-
трактований актором, цей персонаж не рятує вистави, 
яка не пішла далі загравання із глядачем та його, на 
жаль, примітивними смаками. 
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Єдиною виставою для дітей у рамках фестивалю 
була постава Інни Міщенко “Рятувальний круїз” за 
У. Хубом у театрі “Может быть”. У досить веселій 
ігровій формі режисерка вибудовує запитання: “Як 
зберегти дружбу, коли з трьох врятуватися від заги-
белі можуть лише двоє?” За сюжетом двоє пінгвінів 
потрапляють на Ковчег і контрабандою проносять 
третього. У зв’язку з цим виникає низка кумедних 
ситуацій. Наприклад: чому ящик, котрий пінгвіни 
протягнули на корабель, такий важкий, якщо він по-
рожній? І коли вже Голубка (Світлана Гончарова), 
помічниця Ноя, якого ніколи не бачила, хотіла туди 
зазирнути, голос з ящика говорить: “Тут я, Ной”. 

Декорації та костюми виконані в яскравих кольо-
рах (художник Наталія Денисова), через що персона-
жі подібні до клоунів (окрім Голубки – в неї костюм 
білосніжний, ніби нагадує, чому саме її Ной вибрав 
на роль своєї помічниці). Були певні натяки на окрес-
лення характерів, але задум не витриманий до кінця. 
Окрім того, вистава є цікавою і для дорослих, в ній 
звучать питання зовсім не дитячі. 

Ще одна постава тексту І. Карпенка-Карого – 
“Хазяїн”, але вже Харківського театру для дітей та 
юнацтва. Режисер Олександр Ковшун зобразив у 
“неестетичній естетиці” корумпованість і безкуль-
турність української влади і певно, що й суспільства 
загалом. Посеред сцени стояло корито із землею, що 
символізувало гроші, політичний бруд та корм для 
свиней. Одна з особливостей вистави полягала в тому, 
що на сцені не було жодного позитивного персонажа. 
Хазяїн (Сергій Городецький) нагадував жорстокого 
власника скотоферми і водночас її “мешканця”. Він 
викликав асоціяції з державним посадовцем. Соня 
(Юлія Єрмакова) символізувала фальшиву духов-
ність, Золотницький (Руслан Романов), стилізований 
під Поплавського, надихав на роздуми про аж ніяк не 
якісний замінник культури в країні. Можна продов-
жувати, але дешифрування складе хибне уявлення у 
читача про те, що вистава насправді була хорошою. 
Загалом спостерігати за дійством було неприємно, 
художнє оформлення і гра викликали відразу. Видно 
було, що режисер саме таке завдання й ставив перед 
собою, але нам було показано те, що й так усі бачать 
щодня. Тобто це виглядало не естетично – плюс до 
того, аналітична складова трималася на досить плос-
кому рівні: рохкають – значить, свині. Вистава власне 
нагадувала не досить вдалу копію естетики Андрія 
Жолдака.

Того ж дня у рамках театрознавчої лабораторії 
учасники конференції переглянули виставу “Витівки 
Хануми” за Г. Канчелі в Харківському академічному 
театрі музичної комедії (режисер Ігор Коваль). На 
жаль, відому комедію зіграли надто неякісно як на 
статус академічного, що його має театр. Неохайна 

пластика акторів, перегравання та фальш у діяло-
гах, кривляння у мові відповідали значною мірою і 
поведінці публіки у залі: хтось голосно розмовляв, 
інші його зацитькували, ще хтось лузав насіння. Отож 
дзеркало сцени відображало одночасно два дійст-
ва, – на сцені і в залі – котрі були варті одне одного 
у найгіршому сенсі.

Окрім перелічених спектаклів, у рамках фестива-
лю показали ще такі вистави як “Флорія Тоска” (Дж. 
Пуччіні) Харківського національного академічного 
театру опери та балету ім. Миколи Лисенка, “Чорно-
Білл” (В. Дзех) Малого Театру Маріонеток, “Дура-
Любов” ЦСМ “Нова Сцена”, “Оскар та Рожева Пані” 
(Е. Е. Шмітт) Харківського Відкритого Театру, “Сой-
чине Крило” (І. Франко) театру “Post Scriptum” та 
“Король і блазень” (М. Дреганов) театру “Мадригал”. 
Але їх не обговорювали учасники конкурсу усних 
рецензій, оскільки багато вистав відбувалося одно-
часно. Переможців конкурсу оголосили 5 березня: 
диплом першого ступеня отримала Галина Шамаріна 
(І курс, Харків), а Ґран-прі – Премію ім. Є. Русабро-
ва – Маргарита Підлужна (ІІ курс, Львів). 

Як учасник конференції та фестивального кон-
курсу критиків, можу сказати, що названі події 
переплелися в одну в багатьох вузлах. Цими “вуз-
лами” переважно були люди, які брали участь, які 
займалися організацією і пам’яті яких присвячені 
ці акції. В такий спосіб з’являлося відчуття тісної 
співпраці між університетом та фестивалем, хоча це 
дуже суб’єктивне враження. Але саме це в багатьох 
моментах рятувало фестиваль і додавало конференції 
тривалости й практичности. 

Незважаючи на збереження в назві статусу фести-
валю недержавних театрів, значна частина програми 
належала все ж таки виставам державних колективів. 
Отже, порушувалася концепція заради порятунку 
фестивалю від зникнення. Тому цього року формат 
більше нагадував “марафон”: за певний період часу 
було представлено якнайбільше театрів Харкова. В 
такий спосіб можна було для гостей створити уявлен-
ня про театральне життя міста. Але бюджет фестива-
лю не давав змоги запросити навіть гостей.

Своєю чергою, конференція більше порадувала 
географією запрошених до участи дослідників. Пред-
ставлені матеріяли через кількість були досить різно-
шерстими за якістю, тематикою та стилем викладу. 
Однією з особливостей конференції ім. Русаброва є 
саме учасники, серед яких були присутні студенти, 
викладачі і випускники (актори, режисери, театро-
знавці та ін.). Але це призводить до накладання різних 
завдань в рамках однієї події, при тому, що в тих же 
стінах окремо проводилася студентська конференція, 
котра відбулася цього року на місяць пізніше. 

Îлексій ПÀлßнÈчÊÀ
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Щорічна Всеукраїнська студентська театрознавча 
конференція, яку регулярно проводить кафедра теат-
рознавства та акторської майстерности факультету 
культури і мистецтв Львівського національного уні-
верситету імени Івана Франка, у сьомий рік існування 
вийшла на міжнародний рівень. Першу спробу запро-
шення іноземних учасників було здійснено ще 2012 
року, коли до конференції львів’ян долучились своїми 
цікавими доповідями студенти Санкт-Петербурзької 
державної театральної академії. 

Упродовж 3–5 квітня 2017 року щорічний форум 
під маркою Першої міжнародної науково-практичної 
студентської театрознавчої конференції “Сучасний 
театр у просторі суспільства: діягностика, прогнос-
тика, терапія” згуртував у стінах франкового Універ-
ситету десятки студентів-театралів (спеціальності: 
“Режисура драматичного театру”, “Театрознавство”) 
із чотирьох країн світу. 

Зокрема, із Віденського університету (Австрія) 
прибули Тереза Айзеле та Сара Тіфенбахер; із Празь-
кої театральної академії (Чехія) – Міхаела Ваньова 
та Войтєх Лефелман; із Яґеллонського університету 
(Краків, Польща) – приїхало 11 студентів, з яких 5 
виголосили доповіді (Юстина Арабська, Зузанна Бе-

рендт, Вероніка Вайшлє, Зоф’я Ґноїнська, Вікторія 
Табак). Україну на конференції представляли семеро 
студентів Харківського національного університету 
мистецтв ім. Івана Котляревського (Демид Брюха-
нов, Юлія Ковальчук, Дана Меліхова, Ігор Міхєєв, 
Лілія Петренко, Галина Шамаріна, Євген Шемануєв) 
та шестеро студентів-театрознавців ЛНУ ім. Івана 
Франка (Тетяна Губрій, Денис Гугнин, Тетяна Конд-
ратюк, Анна Кутова, Олексій Паляничка, Маргарита 
Підлужна).

Відкриття конференції відбулося 3 квітня 2017 р. 
у Дзеркальній залі головного корпусу Університету 
– за участю проректора з науково-педагогічної роботи 
та міжнародної співпраці Марії Зубрицької, декана 
факультету культури і мистецтв Романа Крохмально-
го, завідувача кафедри театрознавства та акторської 
майстерности, професора Богдана Козака, директора 

Роман ЛаВРентій

ПеÐшÀ Ì²ЖнÀÐÎднÀ нÀуÊÎвÎ-ПÐÀÊÒÈчнÀ 
ÑÒуденÒÑьÊÀ ÒеÀÒÐÎÇнÀвчÀ 
ÊÎнÔеÐенÖ²ß в лну ²Ì. ²вÀнÀ ÔÐÀнÊÀ

Круглий стіл в рамках Першої міжнародної науково-прак-
тичної студентської театрознавчої конференції “Сучасний 
театр у просторі суспільства: діягностика, прогностика, 
терапія”. ЛНУ ім. Івана Франка. Квітень, 2017 р.
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Львівського осередку Австрійської служ-
би академічних обмінів (OeAD) Андреаса 
Веннінґера, старшого викладача кафедри 
театрознавства та акторської майстернос-
ти, завідувача відділу культурно-просвіт-
ницької роботи Наукової бібліотеки ЛНУ 
ім. Івана Франка Романа Лаврентія, а та-
кож – гостей, наукових керівників студент-
ських груп з інших міст – старшого викла-
дача Харківського національного універ-
ситету мистецтв ім. Івана Котляревського 
Інги Лобанової та доктора Яґеллонського 
університету (Краків, Польща) Аґнєшки 
Ваніцької. 

У рамках відкриття конференції пре-
зентовано видання “Українська сцена у 
полікультурному просторі Австро-Угор-
щини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). 
Хрестоматія за матеріалами австрійської 
німецькомовної преси” (Львів, 2017). Гар-
ну атмосферу першого конференційного дня створив 
вокально-інструментальний виступ студентів другого 
курсу акторського відділення кафедри театрознавства 
та акторської майстерності під керівництвом Зоряни 
Дибовської. 

Робота студентів у форматі секційних засідань 
тривала 4–5 квітня 2017 р. – в авдиторії ім. Воло-
димира Труша на факультеті культури і мистецтв. 
Діяпазон тем і розглянутих проблем вражав акту-
альністю, розумінням болючих питань сучасности 
та бажанням відповісти на них через призму театру 
(загалом виступило 22 особи).

Зростаючу роль театру у розвитку сучасного 
суспільства демонстрували доповіді: “Соціяльні, 
політичні та мистецькі перформативні акції в часи 
Евромайдану” (О. Паляничка, Львів) – про театр як 
терапевтичний вилив емоцій; “Плейбек-театр як театр 
глядачевих історій” (Д. Меліхова, Харків) – про нові 
форми комунікації сцени й авдиторії; “Більше, ніж те-
атр – менше, ніж актор” (Ю. Арабська, Краків) – про 
роботу із особами з особливими потребами; “Ілюзія 
театру чи образа релігійних почуттів?” (В. Табак, 
Краків) – про тонку межу людської чутливости й те-
атру як інструменту, що працює на цій території. 

Суголосність розглянутих питань підкреслювала 
спільні інтереси театрознавців Европи. Присвячена 
міжкультурній комунікації доповідь “Розвиток твор-
чих контактів харківської театральної спільноти з 
польськими митцями з кінця 1980-х рр. до сьогоден-
ня” (Д. Брюханов, Харків), ставала логічним продов-
женням виступу іншого доповідача – про польсько-
австрійські театральні зв’язки (С. Тіфенбахер, Ві-
день). Розповідь про нові “Способи активізації уваги 
глядача. На прикладі постановок харківських театрів” 

(Г. Шамаріна, Харків) перегукувалася із досвідом, 
представленим чеськими гістьми – “Як драматичне 
виховання допомагає чеському театру?” (М. Ваньова, 
В. Лефелман, Прага), а та своєю чергою – із темою 
“Принципи театральної педагогіки у роботі з підліт-
ками” (доповідач Є. Шемануєв, Харків). 

Після секційних засідань – згідно з програмою 
конференції – відбувся круглий стіл “Театр як біль 
суспільства”, де студенти і викладачі у невимушеній 
формі обговорювали сучасні складні театральні про-
цеси у своїх країнах. У фокусі розмови були питан-
ня: “Театр як рупор суспільних проблем і активний 
каталізатор їхнього вирішення”, а водночас – “Театр 
як те, що спричиняє біль суспільству, що вступає у 
конфлікт із більшістю”. Говорили і про мистецтво, яке 
радше шкодить, ніж допомагає суспільству. В цьому 
контексті невипадково виринула тема горезвісного 
польського фільму “Волинь. Про любов у нелюдські 
часи” Войцеха Смажовського, який польські гості 
конференції дуже тверезо оцінили як тенденційний. 
Про сучасний театр, – який торкається “свіжих та бо-
лючих ран суспільства” – долі біженців, жертв війни, 
осіб неповносправних, старих людей із геріатричних 
центрів, – поділилися своїми спостереженнями-роз-
думами і українці, і поляки, і австрійці. Завершаль-
ним акордом театрознавчого форуму стало підведен-
ня підсумків та вручення сертифікатів учасникам. 

Представники Празької театральної академії (Чехія)  Міха-
ела Ваньова та Войтєх Лефелман (на світлині ліворуч) виголо-
шують доповідь. ЛНУ ім. Івана Франка. Квітень, 2017 р.

Ðоман лÀвÐенÒ²й
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Вечірня програма для учасників конференції 
складалася із відвідування вистав: “Так чи ні?” (пер-
форменс студентів 2 курсу акторського відділення), 
“Чарівна флейта” В. А. Моцарта (Львівський націо-
нальний академічний театр опери та балету ім. Со-
ломії Крушельницької), “Ma-na Hat-ta” (“Небесна 
земля”) І. Бахман (Львівський академічний театр 
ім. Леся Курбаса) та ін. А також – відвідання Вистав-
ки сучасної української сценографії Львівського 
академічного театру ім. Леся Курбаса, львівських 
музеїв, Наукової бібліотеки ЛНУ ім. Івана Франка, 
екскурсій та прогулянок містом. Не останню роль у 
цій наче й необов’язковій частині програми відіграв 
і такий захід як “Вечір знайомства”, проведений у 
студентському кафе “Діялог” на факультеті культури 
і мистецтв.

Підсумовуючи, відзначимо, що Перша міжна-
родна науково-практична студентська театрознавча 
конференція “Сучасний театр у просторі суспіль-
ства: діягностика, прогностика, терапія” відбулася 
на високому науковому рівні, стала практичним май-
данчиком для юних критиків, істориків та практиків 
театру, згуртувавши провідні театрознавчі школи 
(шкода лише, що студенти Київського національно-
го університету театру, кіно і телебачення ім. Івана 
Карпенка-Карого не змогли взяти участи). Приєм-
но відзначити, що і робочі засідання конференції, і 
круглий стіл проводили самі студенти: головували 

Учасники Першої міжнародної науково-практичної сту-
дентської театрознавчої конференції “Сучасний театр у 
просторі суспільства: діягностика, прогностика, терапія”. 
ЛНУ ім. Івана Франка. Квітень, 2017 р.

Олексій Паляничка, Тетяна Кондратюк, Маргарита 
Підлужна, обов’язки секретарів виконували Анна 
Кутова, Тетяна Губрій, Денис Гугнин.

Окремо назвемо імена наукових керівників, які 
підготували студентів до роботи в конференції: доц. 
Майя Гарбузюк, доц. Світлана Максименко, ст. викл. 
Уляна Рой, асист. Марія Романюк (ЛНУ ім. Івана 
Франка); доц. Яна Партола, ст. викл. Інга Лобано-
ва, ст. вик. Юлія Щукіна (ХНУМ ім. Івана Котлярев-
ського); д-р Аґнєшка Ваніцька (Яґеллонський ун-т); 
проф., д-р Штефан Гульфельд, д-р Бріґітте Маршал 
(Віденський ун-т); д-р Ярослав Прозазнік (Празь-
ка театральна академія). А також – членів оргкомі-
тету конференції, силами яких організовано захід: 
завідувач кафедри театрознавства та акторської май-
стерности, професор Богдан Козак, ст. викл. кафедри 
Роман Лаврентій та студент четвертого курсу театроз-
навчого відділення Олексій Паляничка.
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Навесні 2017 року кафедра театрознавства та 
акторської майстерности Львівського національно-
го університету імени Івана Франка презентувала 
мистецькій та науковій читацькій авдиторії нове 
видання – хрестоматію за матеріялами австрійської 
преси: “Українська сцена у полікультурному просторі 
Австро-Угорщини”. Ідея видання та загальна редак-
ція – завідувача кафедри театрознавства та акторської 
майстерности, народного артиста України, професора 
Богдана Козака, упорядкування текстів та науковий 
коментар – старшого викладача кафедри, завідувача 
відділу культурно-просвітницької роботи Наукової 
бібліотеки ЛНУ імени Івана Франка Романа Лаврен-
тія; переклад з німецької мови – доцента кафедри 
іноземних мов Володимира Кам’янця. Книга є збір-
кою не відомих у сучасному науковому обігу, а тому й 
неопрацьованих театральних текстів німецькомовної 
австрійської преси, у яких віддзеркалювалось також 
і українське театральне життя. Ці тексти сьогодні 
унаочнюють міжкультурну комунікацію, контакти 
у багатонаціональному просторі Австро-Угорської 
імперії і по-своєму виствітлюють українську частку 
в ньому.

Написання будь-якої історії, чи то політичної, 
чи культурної, чи, зокрема, театральної – справа не 
проста. Хоч би як доскіпливо цю історію вивчали, 
хоч би на які дійсні факти спирались дослідники, кут 
зору, з якого на них дивиться та оцінює дослідник, 
буде завжди суб’єктивним, а тому неоднозначним. 
Читаючи історію (держави, нації, театру), ми бачимо 
часто авторську інтерпретацію подій, і це звично, бо 
будь-яка історія потребує єдиного узагальнення та 
висновків. Однак, час від часу важливо озиратися, 
щоб ще раз глянути на відомі події чи знаних осіб з 
дещо іншої перспективи. А тоді мусимо повертатись 
до автентичних текстів – у випадку з історією теат-
ру – до рецензій, відгуків сучасників у пресі того чи 
іншого періоду. З цією метою згадана вище кафедра  
раніше вже оприлюднила кілька збірників театральної 
публіцистики українських авторів кінця ХІХ – поч. 
ХХ ст. Натомість нова хрестоматія: “Українська сцена 
у полікультурному просторі Австро-Угорщини” – це 
збірник театральних відгуків на виступи українських 
театрів у Львові, Чернівцях, Станиславові (нині – Іва-
но-Франківськ), Бродах, Перемишлі, Києві, відгуків, 
що вийшли з-під пера неукраїнських авторів, а відтак 

оцінки більш відсторонені, значно різкіші, критич-
ніші. 

Завдяки стипендії Австрійської служби ака-
демічних обмінів (OeAD) старший викладач кафед-
ри театрознавства та акторської майстерности ЛНУ 
імени Івана Франка Р. Лаврентій отримав можливість 
упродовж чотирьох місяців опрацьовувати недоступ-
ні у Львові видання – безпосередньо у стінах Австрій-
ської національної бібліотеки Відня. Певним підсум-
ком науково-пошукової роботи стало упорядкування 
зібраних матеріялів у форматі хрестоматії. Збірник 
дає можливість подивитись на український театр з 
іншого кута зору, так би мовити, ззовні, побачити 
його очима представників інших культур. Такий пог-
ляд доповнює картину розвитку українського театру, 
робить її об’ємнішою, різнобарвнішою, живішою.

Презентація книги відбулася 3 квітня 2017 року 
у Дзеркальній залі ЛНУ імени Івана Франка. Своїми 
думками щодо видання поділились робоча команда, 
яка працювала над хрестоматією, а також – перші 
читачі, зокрема проректор із науково-педагогічної 
роботи та міжнародної співпраці Університету проф.
Марія  Зубрицька, котра зауважила, що Львівський 
університет та його історія є своєрідною моделлю 
співіснування різних культур у межах одного сере-
довища. Саме цю полікультурність висвітлено на 
сторінках презентованої книги. Натомість профе-
сор Богдан Козак наголосив під час презентації, що 
книга – наслідок багатолітньої плідної співпраці 
Львівського університету із Представництвом Авс-
трійської служби академічних обмінів (OeAD) у 

ПÎглßд ²ншÎгÎ 
Презентація видання “Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини
(друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)”

Софія РОСа-ЛаВРентій
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Львові. Адже саме Представництво OeAD сприяло 
залученню фінансової підтримки Ротарі-Клубу міста 
Мьодлінґ (Австрія) – для проведення контент-дослід-
ження австрійської преси українським театрознав-
цем Р. Лаврентієм, а відтак підтримало його наукове 
відрядження до Відня. Про готовність підтримувати 
й інші наукові проєкти кафедри театрознавства та 
акторської майстерности ЛНУ імени Івана Франка 
говорив під час презентації аташе з питань науки 
і освіти Посольства Республіки Австрія в Україні, 
директор Представництва ОеАD у Львові Андреас 
Веннінґер. Акцентуючи увагу на новому виданні, він 
висловив переконання, що хрестоматія сприятиме 
ще більшому поглибленню співпраці між Україною 
та Австрією. 

За словами упорядника книги Р. Лаврентія, голо-
вна ідея праці – висвітлення міжкультурної співпраці 
багатьох народів Австро-Угорської імперії – у руслі 
становлення і розвитку українського театрального 
процесу. Він зазначив, що “...погляд німецькомовної 
преси не є відповіддю на всі питання про особливості 
розвитку українського сценічного мистецтва, але цей 
погляд може бути дзеркалом для того, щоб ми могли 
побачити самих себе”. 

Своїми враженнями про роботу над книгою також 
поділилися перекладач Володимир Кам’янець і літе-
ратурний редактор Ніна Бічуя. Окрім того, розповіли 
про власні рефлексії щодо видання доктор Аґнєшка 
Ваніцька з Яґеллонського університету (Краків, Поль-
ща) та кандидат мистецтвознавства, театрознавець 
Майя Гарбузюк (Львів).

 Серед публікацій хрестоматії, яка охоплює пе-
ріод з 1864 по 1918 рр., спочатку з’являються досить 
невиразні відгуки про окремих українських акторів, 
що може свідчити про багато моментів: від слабкого 
зацікавлення українським театром німецькомовної 
преси до невисокого статусу українців поміж пред-
ставників іншомовного середовища. Проте, з часом 
перед читачем поступово відкривається зовсім інша 
історія. Дедалі частіше з’являються захоплені відгуки 
на гру українських акторів (таких відомих сучасникам, 
як Ф. Лопатинська, Н. Левицька,  Й. Стадник, В. Кос-
сак...), диригентів (наприклад, М. Коссак), режисерів 
(О. Бачинський, Й. Стадник, С. Чарнецький)  і, зреш-
тою, окремі рецензії на вистави українських театраль-
них труп. Чого вартий вражаюче непомильний, майже 
пророчий відгук одного з рецензентів про гру ще мо-
лодого і зовсім незнаного Леся Курбаса! (Обов’язково 
прочитайте його, бо такому мистецькому чуттю – бачи-
ти майбутні таланти – позаздрить будь-який сучасний 
театрознавець). 

У відгуках, рецензіях і навіть коротких інтерв’ю 
ще виразніше постає подиву гідна жага українських 
акторів творити свій театр у насправді злиденних 
умовах в порівнянні зі становищем австрійських, 
польських акторів межі ХІХ – ХХ ст. Насправді 
тільки з погляду австрійського критика ми можемо 
зараз “побачити і звернути увагу” на “...неймовірно 
худющого М. Коссака...”, котрому все ж підкорялася 
могутня музика Р. Ваґнера, на Ф. Лопатинську, котрій 
бракло европейської ґрації та витонченого костюму, а 
все ж вона захоплювала глядачів своїм неймовірним 
голосом.

Словом, книжка цікава і цінна якраз такими, ча-
сом несподіваними, “поглядами” німецькомовних 
сучасників на відомих нам сьогодні українських 
акторів, котрі формували, творили історію нашого 
національного театру. Приємно також, що у книзі є 
багато ілюстрацій: світлин із спектаклів, портретів 
акторів, афіш до вистав, про які згадується у текс-
тах, – це ще виразніше візуалізує ті історії, що пос-
тають перед читачем. 

Формат хрестоматії, яка чи не вперше доносить 
до широкого кола українських театролюбів автен-
тичні публіцистично-критичні тексти, закликає та 
навіть провокує до критичного мислення, узагаль-
нень та власних висновків щодо розвитку та місця 
українського театру у багатокультурному просторі 
Львова, Чернівців, Станиславова та інших міст кінця 
ХІХ – поч. ХХ ст. Книга безперечно буде корисною і 
цікавою як науковцям, так і студентам у процесі до-
слідження/вивчення української театральної історії. 
Значно спростить пошук інформації про потрібного 
актора чи автора іменний покажчик у кінці видання, 
а тому надіємося, що хрестоматія для багатьох стане 
вдячною підручною лектурою. 

Презентація видання “Українська сцена у полікультурному 
просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)” у 
Дзеркальній залі ЛНУ ім. Івана Франка. Зліва направо: Роман 
Крохмальний, декан факультету культури і мистецтв; Андре-
ас Веннінґер, директор Представництва ОеАD у Львові; Бог-
дан Козак, завідувач кафедри театрознавства та акторської 
майстерности; Марія Зубрицька, проректор з міжнародної 
співпраці; Роман Лаврентій, старший викладач кафедри 
театрознавства та акторської майстерности, упорядник 
видання.



175

Уже сімнадцятий рік поспіль у Львівському на-
ціональному університеті імени Івана Франка на фа-
культеті культури і мистецтв 27 березня традиційно 
відзначали Міжнародний день театру. У цьому році це 
ще й ювілейне свято – 55-ліття з дня його заснування 
(1962) Міжнародним інститутом театру. Доклав свої 
зусилля до організації свята Жан Кокто (1889–1963), 
відомий французький театральний діяч, письменник, 
художник, кінорежисер, сценарист.

Натхненником і організатором цих урочистостей, 
як завжди, виступив професор Богдан Козак, завіду-
вач кафедри театрознавства та акторської майстер-
ности.

Учасники свята – викладачі й студенти факульте-
ту, шановні гості зібрались в Актовій залі ім. А. Кос-
Анатольського. Із професійним святом присутніх 
сердечно привітали, побажали подальших успіхів і 

творчого натхнення Мар’ян Лозинський, проректор 
з науково-педагогічної роботи та соціяльних питань 
і розвитку ЛНУ ім. Івана Франка; декан факультету 
культури і мистецтв, доцент Роман Крохмальний; 
завідувач кафедри театрознавства та акторської май-
стерности професор Богдан Козак.

Традиційно студентам кафедри театрознавства 
та акторської майстерности за відмінні успіхи в нав-
чанні, оволодінні майбутнім фахом, активну науково-
пошукову роботу, участь у громадській діяльності 
факультету вручені іменні стипендії:

Стипендію імени заслуженої артистки украї-
ни Віри Левицької (засновник Юрій Левицький, 
Сша) – Позняк Вероніці, шелельо тетяні, сту-
денткам другого курсу, туру Павлові, студентові 
ІІІ курсу напряму підготовки Театральне мистецтво 
(акторське мистецтво);

Стипендію імени доктора Григора Лужницько-
го (засновник родина Лужницького, Сша) – Лань 
беатріс, студентці ІІ курсу, Паляничці Олексію, 
студентові IV курсу напряму підготовки Театральне 
мистецтво (театрознавство).

Кафедра театрознавства та акторської майстер-
ности підтримує тісні зв’язки з театрами Львова, 
оскільки студенти кафедри навчаються на базі те-
атрів.

Незаперечно плідна співпраця з Національним 
академічним українським драматичним театром 

євдокія СтаРОДинОВа

Ì²ЖнÀÐÎднÈй день ÒеÀÒÐу 
нÀ ÔÀÊульÒеÒ² ÊульÒуÐÈ ² ÌÈÑÒеÖÒв – 2017

Професор Богдан Козак вручає Стипен-
дію імени доктора Григора Лужницького 
студенту IV курсу Олексію Паляничці.

Гості та учасники 
театрального свята 

на факультеті культури і мистецтв.
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ім. М. Заньковецької. Наші випускники, які навча-
лись при театрі, зараз там працюють (багатьом з них 
уже присвоєно звання заслуженого артиста України), 
заснували свої іменні стипендії за прикладом відомих 
акторів театру, які працюють також і на кафедрі теат-
рознавства та акторської майстерности.

На урочистостях були присутні генеральний ди-
ректор Національного академічного українського дра-
матичного театру ім. М. Заньковецької Андрій Мацяк, 
один із засновників Благодійного фонду ім. М. Зань-
ковецької; директор спільного українсько-польського 
підприємства “Alles-Україна” Орест Усик, а також 
актори театру, заслужені артисти України Олександра 
Люта, Юрій Хвостенко, Андрій Сніцарчук. Вони 
привітали присутніх з Міжнародним днем театру і 
вручили іменні нагороди:

Стипендію благодійного фонду ім. М. занько-
вецької – Смульській Ользі та кириловій анас-
тасії, студенткам ІІІ курсу напряму підготовки Теат-
ральне мистецтво (театрознавство);

Стипендію богдана козака, народного ар-
тиста україни, лавреата національної премії 
україни імени т. шевченка, академіка наМ ук-
раїни – Лісовській анастасії, студентці V курсу 
спеціальности Сценічне мистецтво (акторське 
мистецтво драматичного театру і кіно);

Стипендію заслуженої артистки україни 
Олександри Лютої, актриси національного 
академічного українського драматичного театру 
імени М. заньковецької – білоус Олені, студентці 
IV курсу напряму підготовки Театральне мистецтво 
(акторське мистецтво);

Стипендію заслужених артистів україни 
Юрія хвостенка та андрія Сніцарчука, акторів 
національного академічного українського 
драматичного театру імени М. заньковецької 
(випускники факультету) – Сазонову Володимиру, 
студентові IV курсу та Панцерно Олександрі, 
студентці другого курсу напряму підготовки 
Театральне мистецтво (акторське мистецтво);

Стипендію заслуженого артиста україни на-
зарія Московця, актора національного академіч-
ного українського драматичного театру імени 
М. заньковецької – Дерпаку Ярославу, студенту 
IV курсу напряму підготовки Театральне мистецтво 
(акторське мистецтво);

Стипендію заслуженого діяча мистецтв ук-
раїни Галини Воловецької, головного режисера 
Львівського національного академічного театру 
опери та балету ім. С. крушельницької (доцент 
кафедри театрознавства та акторської майстер-
ности) – Пригоді Олегу, студенту ІІ курсу напряму 

Професор Богдан Козак та лаборант кафедри Христина Но-
восад вручають Стипендію імени заслуженої артистки Ук-
раїни Віри Левицької  студентці  ІІ курсу Вероніці Позняк.

Засновниця власної іменної стипендії 
Олександра Люта та професор Бог-
дан Козак вручають нагороду студен-
тці IV курсу  Олені Білоус.
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підготовки Театральне мистецтво (акторське мистец-
тво);

Стипендію Остапа Дзядека, актора Львівсь-
кого академічного драматичного театру імени 
Лесі українки (випускник факультету культури і 
мистецтв) – Деркачу Олегу, студенту IV курсу на-
пряму підготовки Театральне мистецтво (акторське 
мистецтво).

Три останні з названих стипендій (Галини Воло-
вецької, Назарія Московця та Остапа Дзядека) були 
засновані з їхньої ініціятиви цього року. Загалом ви-
пускники і працівники кафедри театрознавства та 
акторської майстерности за час діяльности кафедри 
заснували вже шість іменних стипендій, вболіваючи 
за справи факультету, за рівень підготовки майбут-
ніх фахівців. Цього навчального року, коли студенти 
навіть із відмінними успіхами в навчанні не всі отри-
мують державні стипендії – це підтримка.

Грамотами факультету з нагоди Міжнародного 
дня театру за успішну навчальну, науково-пошукову 
та активну громадську роботу нагороджені: 

студенти групи кМа-21: Гордієнко Віталій, 
Дацко Ганна, ковальчук андрій, Лешишак Софія, 
Пригода Олег, шелельо тетяна;

студенти групи кМа-31: алєйнікова Яна, 
андрусяк богдана, кузіна Вікторія, Михайленко 
Валерія, Панцерно Олександра, титар назарій, 
тур Павло, хвостенко Дмитро;

а також – Вовк устина, студ. групи кМт-11, 
Підлужна Маргарита, студ. групи кМт-21, Гугнин 
Денис, студ. групи кМт-31.

 Приємним сюрпризом була присутність на святі 
Наталії Володимирівни Владимирової, доктора 
мистецтвознавства, професора, секретаря театраль-
ного відділення Національної академії мистецтв Ук-
раїни (м. Київ), з якою факультет постійно підтримує 
творчі зв’язки і яка зробила вагомий внесок у станов-
лення і розвиток кафедри й факультету. 

Наталія Володимирівна привітала присутніх зі 
святом, побажала натхнення і творчих успіхів та вру-
чила срібну медаль Національної академії мистецтв 
України методистові деканату Євдокії Стародиновій 
з нагоди її поважного ювілею.

На завершення свята студенти, майбутні актори, 
першого, другого, третього та двох четвертих курсів 
показли гарний концерт, продемонстрували свою ак-
торську майстерність і переконали, що рівень підго-
товки театральних фахівців на факультеті відповідає 
вимогам часу.

євдокія ÑÒÀÐÎдÈнÎвÀ

Наталія Владимирова вручає срібну медаль Національної академії мистецтв України 
методистові деканату Євдокії Стародиновій.
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Богдан Козак – народний артист України, ака-
демік НАМ України, професор, лавреат Шевчен-
ківської премії та володар ще багатьох різноманітних 
титулів і нагород. Цьогоріч до колекції відзнак його 
багатосторонньої праці додалась ще одна, по-своєму 
унікальна. 

Багаторічна співпраця Богдана Козака з діячами 
польської театральної культури у 2017 році відзначе-
на почесною нагородою Станіслава Іґнація Віткаци з 
нагоди 56-ліття Міжнародного Дня Театру. Перший 
(це слово в його біографії звучить не вперше) серед 
українців він отримав визначну закордонну нагоро-
ду Управління Польського Осередку Міжнародного 
Театрального Інституту (Zarząd Polskiego Ośrodka 
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego), присуджено 
цю нагороду Богданові Козаку за визначні заслуги в 

нÀгÎÐÎдÀ ÑÒÀн²ÑлÀвÀ в²ÒÊÀÖÈ – уÊÐÀїнÖЮ!

уляна РОй

(Богдан Козак – лавреат престижної польської відзнаки)

поширенні польської театральної культури в світо-
вому мистецтві.

Професор Богдан Козак 1999 року у стінах 
Львівського національного університету імени Іва-
на Франка заснував кафедру театрознавства та ак-
торської майстерности, в планах якої зокрема, був 
намір перекладати та наповнювати театральну біб-
ліотеку фаховими виданнями. Великі реформи Театру 
у ХХ столітті відбулися завдяки діяльності багатьох 
польських театральних діячів, і дуже природно, що 
кафедра взяла до перекладу не відомі українському 
читачу роботи Єжи Ґротовського “Театр. Перформер. 
Ритуал” (1999), “Студії над Гамлетом” Станіслава 
Виспянського (2010); згодом наукові роботи цілої 
плеяди польських театрознавців Яна Міхаліка, Доб-
рохни Ратайчакової, Славоміра Свйонтека, Збігнєва 
Рашевського, Тадеуша Ковзана були перекладені і 
опубліковані в журналі “Просценіум” та окремою 
книжкою “Театр: історія, теорія, практика” (2013). 

Завдяки угоді про співпрацю між Варшавським, 
Вроцлавським, Краківським (Ягеллонським) та 
Львівським університетами протягом багатьох років 
відбувався обмін студентами: студенти-театрознавці 
та актори відвідують Варшаву, Вроцлав, Краків. ба-
чать вистави польських театрів, ознайомлюються із 
навчанням акторів та театрознавців у межах польсь-
кої освіти, слухають лекції, відвідують музеї, галереї 
та багато мистецько-культурних заходів, заплано-
ваних польськими колегами. Студенти із Польщі, 
своєю чергою всебічно знайомилися із українською 
культурою, університетським та театральним сере-
довищем Львова. Така співпраця мала і має великий 
вплив на формування нового покоління знавців те-
атру обох країн. 

Сьогодні професор Богдан Козак підтримує спів-
працю з полоністикою Ягеллонського університе-
ту, координуючи дослідницький проєкт “Театри у 
Львові. 1789–1945”), також у березні під його опікою 
відбулася перша міжнародна конференція студентів та 
магістрів театрознавців (українці-поляки-австрійці-
чехи) “Сучасний театр у просторі суспільства: діяг-
ностика, прогностика, терапія”. 

Подані факти лише частково окреслюють мистець-
кі й наукові напрямки, в яких відбувалася і відбу-
вається співпраця, взаємообмін та взаємозбагачення 
досягненнями й відкриттями майстрів двох культур, 
сприяючи новим контактам на сучасному рівні.
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Вітаємо, радіємо і пишаємося, що його праця належ-
но оцінена колегами за межами України. До складу журі 
на чолі із головою Лєхом Сокулом (Інститут мистецтва 
Польської академії наук) входили: Агнєшка Кьогер-Ген-
сель (Польський осередок Міжнародного Театрального 
інституту, Інститут мистецтва Польської академії наук), 
Даріуш Косінський (Театральний інститут ім. Збігнєва Ра-
шевського), Барбара Остерлофф (Театральна академія ім. 
Александра Зельверовича у Варшаві) та Божена Савіцька 
(Міністерство культури та національної спадщини). 

Варшава, 16 листопада 2017 р.
Панові проф. д-ру габілітованому
Богданові Козаку

Шановний Пане Професоре!
Висловлюю величезну радість з приводу того, що Ви 

долучились до ґрона лавреатів нагороди ім. Станіслава 
Ігнація Віткевича. Встановлена Польським Осередком 
Міжнародного Театрального Інституту, ця нагорода є 
відзнакою видатних пропагандистів польської культури. 
Ви, шановний лавреате, заслуговуєте на неї в багатьох 
ділянках. Як організатор і керівник театрології в Націо-
нальному університеті ім. Івана Франка, Ви ініціювали 
й керували дослідженнями діяльности багатомовного 
львівського театру, плідно співпрацюючи з польськими 
істориками. Завдяки Вам у Львові не проминає пам’ять 
про великі мистецькі досягнення польської сцени, почина-
ючи від Войцеха Богуславського. Неодноразово трапля-
лася мені нагода зустрічатися з Вами, Пане Професоре, 
і переконатись, що Ваші знання та особисте заангажу-
вання слугують нації й театральному мистецтву, що 
Ви маєте  багато приятелів та вихованців. З особливим 
зворушенням пригадую наші зустрічі у Львові  з нагоди 
170-ліття відкриття Театру Скарбека, де в різний час 
і за різних обставин виступали й виступають актори 
польські, австрійські та українські. Переконана, що услід 
за Вами ступають студенти й педагоги Національного 
університету ім. Івана Франка.

Прийміть, будь-ласка, якнайсердечніші та щирі по-
бажання цього урочистого  і важливого як для Вас, так 
і для Ваших  приятелів і колег у Польщі. Міжнародний 
фестиваль ДІАЛОГ досконало слугує такій співпраці.

З глибокою пошаною
Проф. доктор
Анна Куліґовська-Коженьовська

уляна ÐÎй
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дÐÀÌÀÒуÐг²ß

Загальновідомо: “Травіата”– “найтихіша” опера 
Верді. Тут немає масштабних хорів (як у “Набукко”) 
чи оглушливої “міді” в оркестрі (як в “Аїді”). Тут 
немає карколомних, відверто неймовірних пово-
ротів сюжету (як у “Трубадурі”). Вона розрахована 
на порівняно невелике число виконавців (і через це 
присутня в репертуарі чи не кожного оперного театру, 
навіть із не “найзірковішим” складом виконавців). 

Врешті, це єдиний випадок, коли Верді вивів на 
сцену своїх сучасників (дія інших славетного ком-
позитора опер відбувається за біблійних часів, а чи 
в античності, середньовіччі, за доби Відродження, і 
лише в “Балі-маскараді” та зрідка виконуваній “Луїзі 
Міллер”– у XVIII ст.). Інша річ, що після провалу 
першої постави в театрі “Ла Феніче” (респектабельна 
венеційська публіка була шокована, побачивши на 
сцені головну героїню – куртизанку!) композитор 
змушений був перенести події на півтора сторіччя 
назад, і в клавірі досі стоїть дата – 1700 рік. Але дуже 
швидко про цю “корекцію” всі забули, повернувшись 
до виконання в костюмах доби літературного пер-
шоджерела “Травіати”– роману Дюма-сина “Дама з 
камеліями”. А в сьогоднішніх поставах час і стиль 
антуражу обмежує виключно фантазія режисерів (і 
тут “Травіата” не є винятком). 

Отже, розвиток сюжету в “Травіаті” цілком при-
родний. Відвідувач театру не мусить силувати себе 
повірити, наприклад, у те, що кинутий на підлогу піс-
толет може влучно послати вбивчу кулю (як у “Силі 
долі”), чи в те, що обережний і підозріливий герой 
може не помітити, як йому поверх маски накладають 
на очі ще й пов’язку (як у “Ріголетто”). Проте зга-
сання шляхетної Віолетти Валері, яка, попри незми-
ване тавро куртизанки, жертвує собою в ім’я щастя 

не відомої їй сестри коханого Альфреда, незмінно 
викликало сльози в багатьох поколінь слухачів, серед 
яких були й такі цинічні вбивці, як Володимир Ленін 
та Йоахім фон Ріббентроп… 

Неодноразово з’являлися ці сльози й на очах в 
автора цих рядків. Щоправда, це було давно, тоді, 
коли “Травіата” ще звучала з київської сцени в пре-
красному й поетичному українському перекладі. Від-
коли вона звучить італійською, автор (а він належить 
і до знавців сюжету, і до знавців мови, яка, однак, 
залишається для нього далеко не першою інозем-
ною) може відчути хіба що легке сентиментальне 
розчулення. Звісно, він отримає задоволення від май-
стерно виконаних колоратур. Але сліз, які виступали 
на очах, коли незрівнянна Євгенія Мірошниченко 
– Віолетта надривно благала Жоржа Жермона “Умру, 
то пам’ять ви мою, молю, не проклинайте!”, – ме-
ханічно завчене і бездумно проспіване “Moro! La mia 
memoria…” не викликає. І не тільки в мене: театрали 
в сусідніх кріслах теж уже не схлипують. 

Справді, наша опера за останні два десятиліття 
стала цілком іншою. І про це варто поговорити ок-
ремо.

* * *
Наприкінці 1990-х кореспондент газети “Фак-

ты”, беручи інтерв’ю в новопризначеного директо-
ра Національної опери України Петра Чуприни, не 
приховувала свого задоволення: “Нове керівництво 
Національної опери нарешті відмовилося від чудо-
вої ідеї будь-про-що перекладати твори світової 
оперної класики (включно з російською) українською 
мовою… За це їм окреме спасибі”. (Справедливости 
ради лишень відзначмо, що насправді процес виг-
нання української мови з головного театру держа-
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ви розпочав ще попередник Чуприни – Анатолій 
Мокренко). 

Тепер можна констатувати: “світова тенденція” 
перемогла, по-українському в наших оперних те-
атрах уже майже не співають, ми “інтегрувалися в 
европейський оперний простір”. Ця істина здається 
нашим новоспеченим культурним елітам настільки 
очевидною, що мало хто й замислюється над тим, 
яка ж насправді світова мовна практика виконання 
опер? І чим саме вона зумовлена? А тим часом тут 
виявиться чимало несподіванок, які зовсім не узгод-
жуються з тим, про що говорять наші музикознавці 
й керівники оперних театрів.

За своєю природою опера є складним синтетич-
ним музично-драматичним жанром. Відтак загаль-
ноприйнятою практикою аж до останньої чверті 
ХХ століття було виконання всіх опер у перекладах 
національними мовами. Така практика потребува-
ла додаткових зусиль співаків (Енріко Карузо, Тітта 
Руффо, Федір Шаляпін та інші уславлені виконав-
ці минулого знали основні партії свого репертуару 
4-5 мовами), але не викликала нарікань, оскільки в її 
основі лежали інтереси публіки.

Великі оперні композитори з особливою увагою 
ставилися до єдности музики й сценічного слова й 
неодноразово наголошували, що їхні опери мусять 
неодмінно виконуватися мовами, зрозумілими для 
публіки. Коли “Лоенґріна” було поставлено вперше 
(англійською мовою) в Мельбурні, Ріхард Ваґнер 
писав 22 жовтня 1877 р. австралійцеві Емілеві Сан-
дерові: “Я сподіваюся, Ви побачите всі мої твори у 
виконанні по-англійському, бо тільки так їх зможе 
близько зрозуміти англомовна публіка”. Перед тим 
композитор, як засвідчують його спогади, ретельно 
опікувався якістю французьких перекладів “Рієнці” 
й “Летючого голландця”.

Джузеппе Верді так само особисто працював з 
французькими перекладачами “Трубадура”, “Сили 
долі”, “Аїди”, “Макбета”. А наймасштабнішу опе-
ру композитора, “Дона Карлоса”, написано було 
на французьке лібрето Каміля де Локля й Жозефа 
Мері (хоч у світі поза Францією цю оперу за тра-
дицією виконують в італійському перекладі Ахілла 
де Лоз’є).

Нарешті, ставлення до проблеми “мова й опера” 
чітко підсумував автор однієї з найсильніших опер 
ХХ століття, “Катерини Ізмайлової”, Дмитро Шоста-
кович: “Оперу треба виконувати тією мовою, якою 
її слухають. Якщо оперу ставлять у Берліні, то пот-
рібно співати її німецькою, якщо опера ставиться в 
Лондоні, то треба її співати англійською, а в Парижі 
треба співати французькою”. Цікаво, що композитор 

палко привітав блискучу постановку опери в Києві 
(1965), в прекрасному перекладі Миколи Бажана.

Ситуація змінилася після Другої світової вій-
ни, коли провідні театри рівня Метрополітен опера, 
Ковент-Гардена, Штатсопер, Ла Скала тощо, не ма-
ючи постійного складу солістів і запрошуючи для 
нових постановок інтернаціональний набір “зірок”, 
поступово почали запроваджувати практику вико-
нання класичних опер (насамперед італійських, зго-
дом також французьких і німецьких) мовами, якими 
були написані оригінальні лібрето. Ця мотивована 
економічними причинами практика (надто дорогих 
“зірок” запрошують не на сезон, як за часів Шаляпіна, 
а щонайбільше на кілька вистав) суттєво полегшила 
життя вокалістів (яким не треба було вже витрачати 
час і зусилля для переучування партій), але водночас 
ускладнила сприйняття опер публікою. 

Виправдовуючи ці втрати, оперні критики й музи-
кознавці вигадали концепцію, згідно з якою “єдности 
музики і слова” в опері можна досягнути лишень мо-
вою, якою оперу написано (цілковито ігноруючи при 
цьому як думку великих оперних композиторів мину-
лого, так і той очевидний факт, що “єдність музики й 
незрозумілого слова” мало що дає слухачеві). 

Водночас і далі існують авторитетні театри, де 
опери принципово виконують лише в перекладі, під-
креслюючи музично-драматичну природу оперного 
мистецтва (приклад – Англійська національна опера в 
Лондоні). А більшість театрів світу сьогодні дотриму-
ються комбінованої стратегії: при домінуванні вистав 
мовою оригіналу (глобалізація є глобалізацією, і в 
світі давно діє своєрідний оперний “конвеєр”) част-
ково використовують і переклади. Насамперед – для 
комічних опер (де важить негайне розуміння кожної 
репліки, якого не дає переклад на світловому табло), 
для творів маловиконуваних і для більшости публіки 
не відомих, для творів “складними” мовами (росій-
ською, чеською тощо), а також для вистав, розрахова-
них на молодіжну авдиторію, яку лишень починають 
залучати до оперного мистецтва.

Наприклад, у славетній нью-йоркській “Мет-
рополітен опера” 2007 р. по-англійському звучить 
“Чарівна флейта” Моцарта – опера з багатьма роз-
мовними діялогами і з виразним комічним елемен-
том,– і ця англомовна постава досі є окрасою реперту-
ару театру. А геніяльний Берґман свою інсценізацію 
цієї опери (чи не найкращу фільм-оперу всіх часів) 
не випадково зняв рідною шведською… 

Натомість у нас керівництво Національної опери 
навіть гіпотетично не ладне розглядати можливости 
постави “Чарівної флейти” українською (дарма, що 
саме так опера в нас із успіхом йшла в 1960-ті). Зате 
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наприкінці 2016 р. по-італійському тут було постав-
лено дві комічні опери: “Служницю-пані” і “Джанні 
Скіккі”, де негайне розуміння жартів і гри слів важить 
анітрохи не менше, аніж у “Чарівній флейті”. Про ці 
постави було кілька схвальних газетних статей – і 
вбивчі усні відгуки тих, хто їх живцем прослухав, 
цілком для мене прогнозовані, адже у виставі не ли-
шилося найголовнішого – комізму. Але тут відданість 
мові оригіналу – понад здоровий глузд! Водночас 
“Дон Карлос” у нас іде не у французькому оригіналі, 
а в італійському перекладі (чому не в українсько-
му, який чудово звучав зі сцени ще чверть століття 
тому – пояснити мистецькими аргументами теж не-
можливо).

Керівництво Національної опери переконане – 
відмовившись від української мови, театр зробив 
великий крок уперед, його тепер знають і шанують 
в Европі. Це – ще один міт. Насправді ж великий 
тенор ХХ століття Жан Пірс, який співав 1956 р. в 
Києві в “Балі-маскараді” Верді, вважав, що здійснена 
Веніяміном Тольбою (українською мовою!) постава 
анітрохи не поступається тій, що її записав двома ро-
ками раніше на платівки славетний Артуро Тосканіні 
(тут Пірсові можна вірити – адже йому припало бути 
“зіркою” того легендарного запису). Жодного гастро-
лера рівня Пірса, який міг би оцінити сучасну доволі 
невиразну (хоч і здійснену італійським режисером 
та італійською мовою) поставу тієї ж опери, в Києві 
останніми роками просто не було… А я, як слухач “зі 
стажем”, що має нагоду порівнювати обидва варіянти, 
рішуче віддаю перевагу першому.

Одним із найбільших здобутків політики “ук-
раїнізації”, яка послідовно здійснювалася в радян-
ській Україні упродовж 1923–1929 рр., стало рішення 
Раднаркому УСРР про утворення 1926 р. об’єднання 
трьох державних оперних театрів – Харківського, 
Київського та Одеського, з виконанням усіх опер 
виключно українською мовою. “Українізація” опе-
ри (як найбільш престижного й “статусного” на той 
час мистецького жанру) мала в 1920-ті рр. й пізніше 
велике значення для утвердження повновартісности 
української культури й української мови. Водночас 
вона народила шалений опір “ревнителів високої 
російської культури” й зливу міщанських анекдотів 
на кшталт того, що Ленський відтепер змушений буде 
співати: “чи гепнусь я дрючком продертий”. 

Проте справжні російські інтелігенти-митці 
поставилися до “українізації” опери зовсім інакше. 
Великою подією стала участь у першому сезоні ук-
раїнської опери Леоніда Собінова. Славетний росій-
ський тенор спеціяльно вивчив українську мову для 
того, щоб заспівати нею Лоенґріна й Ленського на 
українській сцені. У листі до художника Олександра 

Головіна від 27 квітня 1927 р. співак писав: “Майже 
весь сезон проспівав на Україні і співав по-українсь-
кому. Уявіть: звучить поетично, красиво й легко”. 
Більше того, співак неабияк пишався своїми успіхами 
в опануванні української, оціненими зокрема самим 
тодішнім завлітом харківської опери поетом Мико-
лою Вороним: “казали навіть, що українська мова 
звучить у мене на вустах так, як звучала на вустах 
старого аристократа французька мова”.

То ж кажімо правду: явище україномовної опери, 
переклади для якої створювали Микола Вороний, 
Людмила Старицька-Черняхівська, Максим Риль-
ський (у 1930–40-ті рр. виконував обов’язки завлі-
та Київської опери), Микола Бажан, Павло Тичина, 
Борис Тен, Діодор Бобир, Микола Лукаш та інші, 
було знищено на догоду зовсім не мистецтву, а ко-
мерційним інтересам третьорядних европейських 
імпресаріо (в европейські столиці наші театри однак 
не пускають) – і, звісно ж, їхніх бізнесових партнерів, 
своїх “генералів від музики”.

Так, журналісти російськомовних ЗМІ втішені 
(див. повищу цитату з “Фактів”). Проте мудрий 
Іван Дзюба, пишучи про долю оперних перекладів 
геніяльного Миколи Лукаша, скрушно зітхає: “сумно 
сьогодні бачити, що цей його творчий подвиг забуто, 
проігноровано, змарновано: опери вже не співають 
українською мовою. Величезний культурний здобуток 
– створення (вперше в історії) українських текстів 
европейських опер,– в який вклали свою натхненну 
працю Максим Рильський, Григорій Кочур, Микола 
Лукаш та інші майстри слова і який мав служити 
піднесенню престижу української мови, довести її 
“артистизм”, елітарність, здатність висловлю-
вати будь-які нюанси емоцій та думки, – сьогодні 
виявився непотрібним…”.

А зі сцени ми чуємо тим часом справжню халтуру, 
що прикро ріже вухо кожному, хоч трохи обізнаному 
з італійською чи французькою. Адже наші співаки 
здебільшого просто не знають мов, репліки якими 
бездумно зазубрюють. Не знають до смішного ганеб-
но. На сцені столичної Оперної студії упродовж три-
валого часу задник на виставі “Йоланти” прикрашав 
(може, й досі прикрашає) знаменитий дев’ятий ря-
док з третьої пісні Дантового “Пекла”: “Lasciate ogni 
speranza voi ch’entrate” (“Надії збавтесь, як сюди сту-
пили”). “Прикрашав” з п’ятьма чи шістьма найгрубі-
шими помилками, які повністю спотворювали його 
зміст. І ніхто з вокалістів (ладних перегризти опонен-
там горло за власне право співати італійською!) цих 
кричущих помилок роками не помічав…

Отже, панове музиканти, не видавайте любов до 
грошей і творчого комфорту за любов до мистецтва! 
Пам’ятаймо, що сьогодні тривають активні дискусії 



183

Ìаксим ÑÒÐ²хÀ

щодо повернення до ширшого використання пере-
кладів у виконавській практиці провідних театрів 
світу. Одним з важливих висловлюваних при цьому 
в оперних середовищах тверджень є: “думаймо не 
лише про те, що ми можемо дати публіці, а й про 
те, чого вона хоче від нас”. 

* * *
Певний відгомін має ця дискусія і в Україні. 

Молоді оперні режисери виявляють виразний ін-
терес ставити опери українською – але, на жаль, на 
перешкоді стоїть позиція як більшости керівників 
оперних театрів, так і Італійського культурного цент-
ру (свою підтримку він розповсюджує виключно на 
італомовні оперні проєкти; вже було кілька випад-
ків, коли деякі заплановані українською постави 
довелося переучувати в надії на італійські гроші). 
Однак, можна прогнозувати, що колись маятник 
неминуче хитнеться в інший бік, і нове покоління 
керівників Національної опери, напевно, частіше 
вдаватиметься до україномовних постав. Напевно, 
з охотою робитимуть це і регіональні оперні та му-
зично-драматичні театри (яким цілком до снаги не 
тільки “Запорожець за Дунаєм”, а й багато комічних 
опер і оперет европейського репертуару, і та ж сама 
“Травіата”).

Але неминуче постане питання перекладів. І тут 
ми доходимо до найболючішого: ми маємо величез-
ний корпус високоякісних перекладів оперних ліб-
рето – і не маємо його водночас. Річ у тому, що за 
часів УРСР клавірів з українськими текстами опер 
західного репертуару “Музична Україна” ніколи 
видавала. А в незалежній Україні взагалі, здається, 
був виданий один-єдиний клавір: “Сокіл” Дмитра 
Бортнянського з українським перекладом автора цих 
рядків (оригінальне лібрето Франсуа Лаферм’єра на-
писано французькою).

Навіть у книжкових виданнях (без нот!) видано 
дуже мало – переклади Миколи Бажана, Павла Тичи-
ни – і два конгеніяльні тексти Миколи Лукаша (“Лю-
чія де Ламмермур” і “Дон Жуан”) у театральних про-
грамках. А ось спадщину тих, хто лишив найбільший 
доробок у галузі оперного перекладацтва  – Людмили 
Старицької-Черняхівської, Бориса Тена і Максима 
Рильського (разом понад 30 опер!) не видано майже 
зовсім. Тексти двох останніх перекладачів (“Бал-мас-
карад”, “Травіата”, “Кармен”) з’являлися упродовж 
останніх двох десятиліть у програмках Національної 
опери. Але, на жаль, у літературній редакції завліта 
театру Василя Туркевича, “у вигляді, не адаптованому 
до клавіру”.

Чим керувався автор цієї редакції (який мав під 
рукою безцінне першоджерело – так звані “суф-

лерські клавіри” з підписаним від руки під нотами 
українським текстом) – сказати складно. Адже він 
раз у раз ламав ритмічну тканину рядків (що робило 
надрукований текст цілком непридатним для вико-
ристання у співі), без вагання перетворював добрі 
вірші на погану й кострубату прозу. Наприклад, туж-
лива арія Рікардо з останньої дії “Балу-маскараду”, 
де закоханий Рікардо вирішує остаточно відмовитися 
від мрії про щастя в ім’я обов’язку перед другом, у 
перекладі Бориса Тена починається так:

Від мене йдеш ти назавжди,
Ясна моя любове;
Твої омріяні сліди
Я цілувать готовий!

Розпач і тугу, закладену в музику й поезію, і сьо-
годні можна відчути з двох прекрасних записів цієї 
знакової вистави Київської опери (1956 і 1962 рр.), 
викладених великим ентузіястом україномовної опе-
ри Віктором Остафейчуком на “Youtube”. Натомість 
у розкішно виданій Василем Туркевичем (2008) про-
грамці читаємо:

Від мене підеш ти навіки.
Безмежне моє кохання.
Омріяні твої сліди
Я скрізь готовий шукати!

Цей текст не варто використовувати навіть на 
світловому табло – адже він не відповідає ритмоме-
лодиці арії (переважна більшість поважних театрів на 
Заході використовують для субтитрів саме еквірит-
мічні переклади, які не створюють у голові глядача-
слухача роздвоєння між ритмікою почутого і прочи-
таного). Але кострубатість того, що можна прочитати 
на світловому табло в Національній опері, виходить 
за всі межі пристойности. Причому зумовлена вона 
не тільки неякісною роботою редакторів тексту, але 
й причиною суто технічною: обмежений простір не 
дає можливости відтворювати довгі рядки…

Отже, сьогодні перед кожним, хто захоче відтво-
рити, скажімо, один з 20 оперних перекладів Максима 
Рильського, постане складна проблема. Їх рукописи 
в Музеї поета в Голосієві не збереглися – Рильський 
переїхав сюди вже по тому, як пішов з посади завліта. 
В театрі рукописів теж не зберігали – нормативний 
текст перекладу фіксувався у “суфлерському клавірі”. 
Але ще за життя Рильського цей текст зазнавав чис-
ленних спотворень. Часто– через те, що солістові 
незручно було брати горішню ноту на якусь “нелюбу” 
голосну, і він по-аматорському намагався пристосу-
вати текст під “зручнішу” для свого голосу. 
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А часом і тому, що якісь українські слова викли-
кали в переважно російськомовних солістів абсо-
лютно несподівані асоціяції. Так, диригент Київської 
(а пізніше – директор Львівської) опери Руслан До-
рожівський згадував авторові, що одній дуже відомій, 
дуже талановитій (і абсолютно непередбачуваній у 
поведінці) солістці чомусь непристойним здалося 
українське слово “зблідла”– і вона категорично зажа-
дала його замінити… Поки завлітом театру залишався 
Максим Тадейович, він намагався стримувати цю 
співацьку сваволю. Відомий баритон Сергій Козак 
(який сам переклав лібрето “Шукачів перлів”) згаду-
вав, що на кожну зміну тексту треба було отримати 
письмовий дозвіл Рильського в тому ж “суфлерському 
клавірі”. Але пізніше завліта з таким самим рівнем 
авторитету в театрі вже не було. 

Тому й те, що стоїть у “суфлерському клавірі” (у 
випадку, якщо цей клавір досі зберігся), абсолютно 
не можна вважати автентичним текстом Рильського 
(чи якогось іншого знаного перекладача). Це – текст, 
який витворився на початок 1990-х (коли українська 
почала зникати зі сцени) внаслідок численних несис-
темних втручань і редагувань. Часом різні солісти 
в одній і тій самій виставі виконували цілком різні 
тексти. Так, один із Альфредів у фінальній сцені ІІІ дії 
“Травіати” сьогодні співав: “О, що зробив я! Думати 
мука: ревність пекельна, з нею розлука…”, а другий– 
у тому ж місці через якихось два тижні виголошував 
цілком інший текст: “О що зробив я, о нещасливий! 
Стримать не міг я душі пориви…” Обидва варіянти 
цілком професійні (хоч перший – стилістично цікаві-
ший) – але сьогодні можемо тільки здогадуватися, 
чому й коли виникла така поліваріянтність.

Слід пам’ятати й те, що музиканти, тонко відчу-
ваючи фальш у музиці, дуже часто мали поганий слух 
до поезії. В одній зі статей Максим Рильський нарікав 
на те, що тенори, змінюючи у відомій пісні (текст 
Михайла Старицького) порядок слів – “Ніч яка, Гос-
поди, місячна, зоряна!” на “Ніч яка місячна, зоряна, 
ясная!”  – водночас і руйнують вишукану риму “зо-
ряна – зморена”, яка багато важить для вірша. (Поет 
не міг вголос сказати того, що правка була зумовлена 
вимогою конче подіти кудись небажаного “Господа”– 
хоча ця крамольна думка читалася між рядками). Та 
коли в перекладі арії Жермона баритон співав: “Мар-
но дні мої текли, все було в обіймах тьми”, то можна 
безпомильно запевнити, що насправді в Рильського 
замість “тьми” стояло “мли”– неточних рим Максим 
Тадейович усіляко уникав.

*  *  *

Нарешті, на український переклад (зокрема 
й оперовий) фатальний відбиток наклали трагічні 
політичні обставини ХХ ст. Коли 1973 р. геніяльний 
Микола Лукаш на хвилі боротьби з “буржуазним на-
ціоналізмом” був виключений зі Спілки письменників 
(із негласною забороною на друк), його блискучий 
переклад “Лючії де Ламмермур” далі виконувався 
зі сцени – але вже без зазначення імени переклада-
ча. Знову воно було “відновлене в правах” на афіші 
тільки 1987 р., на хвилі горбачовської “перебудови і 
гласности” – за рік до смерти перекладача.

А ось Людмилі Старицькій-Черняхівській (1868–
1941), драматургу, поетесі, дочці Михайла Стари-
цького, членові Центральної Ради, учасниці Собо-
ру УАПЦ, пощастило ще менше. Після організації 
1926 р. української державної опери вона активно 
працювала над створенням корпусу високохудожніх 
перекладів. Крім лібрето “Травіати”, вона переклала 
ще й “Ріголетто”, “Фауста”, “Орфея”, “Чіо-Чіо-Сан” 
та кілька інших опер (надруковано було лише пере-
клад “Аїди” 1927 р.). Арешт у сфабрикованій справі 
“Спілки визволення України” у січні 1930-го поклав 
край цій роботі. На сумнозвісному “відкритому про-
цесі” на сцені Харківської опери до Людмили Михай-
лівни, дочки славетного поета (тоді на такі речі ще 
зважали!) поставилися “ліберально”– дали 5 років, 
але відразу ж замінили термін на умовний, і звільнили 
з-під варти в залі суду. Вона навіть зуміла повернути-
ся з заслання в Сталіному (де її чоловік, Олександр 
Черняхівський, теж відомий діяч Визвольних змагань 
та УАПЦ, організовував місцевий медінститут) до 
Києва 1936-го. 

Після того доля письменниці склалася так, як і 
мусила тоді скластися доля зовсім немолодої вже і 
заслуженої української інтелігентки: 1938 р. було роз-
стріляно її дочку, талановиту перекладачку Вероніку 
Черняхівську (мати до кінця вірила, що та перебуває 
в таборах, і писала клопотання в усі можливі інстан-
ції, намагаючись полегшити її долю). А після вибуху 
війни заарештували, пригадавши всі давні “гріхи”, й 
саму Людмилу Михайлівну.73-річна жінка загинула 
під час етапування до Казахстану в неопалюваному 
товарному вагоні.

Але оперні переклади Старицької-Черняхівської в 
1930-ті в Київській опері ще виконували – без зазна-
чення імени перекладача. Зазнаючи тяжкої матеріяль-
ної скрути, літня письменниця навіть спробувала була 
отримати за них гонорар – але безуспішно. Пізніше 
перекладені нею опери ставили в перекладі інших 
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авторів (“Фауст”– Івана Кочерги, “Аїду”– Максима 
Рильського, “Орфея”– Бориса Тена тощо). Але в ба-
гатьох випадках в цих нових перекладах використано 
чимало знахідок версій Людмили Михайлівни, чиє 
ім’я згадуватися вже не могло. 

Сьогодні це декому могло б здатися плагіятом. 
Але в страшних умовах 1930-х до цього ставилися 
інакше: рятували (часто – ризикуючи, бо ж ішлося 
про “ворогів народу”) хоча б тексти, коли вже авторів 
цих текстів порятувати було несила. А до реабілітації 
Людмили Михайлівни (виправданої разом з іншими 
фігурантами “справи СВУ” тільки 1989 р.) Максим 
Тадейович не дожив чверть століття – то й голосу 
піднести в її обороні навіть у часи відносної “хрущов-
ської відлиги” не міг… Можливо, за сприятливіших 
обставин він сам наполіг би, аби під текстом стоя-
ло “Переклад Людмили Старицької-Черняхів ської 
і Максима Рильського” (як під виданим 1956 року 
перекладом “Пекла” Данте стоїть: “Переклад Павла 
Карманського і Максима Рильського”).

Бо щодо відваги, людяности й порядности са-
мого Максима Тадейовича жодних сумнівів бути не 
може. Він жив у страшні часи, пережив арешт, чудом 
уникнув другого (який ніс би гарантовану фізичну 
загибель), втратив найближчих друзів. Він часом му-
сив каятися у “націоналістичних помилках”– але при 
цьому ніколи не кинув каменя в іншого. І, як тільки 
з’являлася хоч найменша можливість, намагався чи 
то допомогти вцілілим, чи повернути в обіг тексти 
загиблих.

А 1939 р. Максим Рильський надіслав відчай-
душно сміливого листа тодішньому керівникові Ук-
раїни Микиті Хрущову з протестом проти планів пе-
реведення Київської опери на російську мову. Тоді цей 
зухвалий протест (за який поет легко міг заплатити 
життям) подіяв – і театр залишався україномовним ще 
кілька десятиліть, аж… до здобуття Україною неза-
лежности. І тільки зусиллями театральних керівників 
нової України важливу справу поетового життя було 
знищено (сподіваюся все ж, що не назавжди).

* * * 

Реконструюючи текст, який подано нижче, автор 
спирався на кілька джерел: а) люб’язно наданий Рус-
ланом Дорожівським список “суфлерського клавіру” 
Національної опери станом на кінець 1980-х,– який, 
на жаль, уривається на половині другої дії; б) видану 
2001 р. Національною оперою програмку з текстом 
у “неадаптованій до клавіру редакції” Василя Тур-

кевича; в) запис 1974 р. вистави Київської опери з 
Марією Стеф’юк, Володимиром Тимохіним та Ми-
хайлом Шевченком у головних партіях, викладений 
на “Youtube” Віктором Остафейчуком; г) власну 
пам’ять про десятки почутих колись україномовних 
вистав “Травіати” на сценах опери, оперної студії та 
філармонії. 

Мушу відразу наголосити: часом тільки власне 
відчуття смаку і стилю дозволяло авторові зробити 
вибір між кількома варіянтами тексту (або ж запов-
нити лакуну там, де жодне з названих джерел підка-
зати нічого не могло – особливо часто це стосувалося 
ансамблів). 

Те, що вийшло, лише з певною часткою умовнос-
ти можна назвати “перекладом Максима Рильського”. 
До цього тексту неминуче потрапили фрагменти, які 
напевно Рильському не належать, і які або є “спадком” 
1920-х (згадаймо долю Старицької-Черняхівської!), 
або ж– наслідками пізніших редакторських втру-
чань. Але в основі його безумовно лежать вишукані 
вірші Максима Тадейовича, що самі по собі мають 
літературний інтерес (і ніколи досі не друкувалися в 
неспотвореному вигляді!). 

Проте головне завдання, яке ставив перед собою 
редактор– реконструктор тексту, було не текстоло-
гічне (яке розв’язати сьогодні в багатьох випадках 
уже неможливо), а значно простіше й утилітарніше: 
дати тому, хто колись збереться ставити “Травіату” 
українською, текст, який можна буде підписати під 
нотами й проспівати.

Востаннє автор слухав “Травіату” “живцем” ук-
раїнською мовою зі сцени колонної зали Національної 
філармонії в листопаді 2001-го. Більше такої нагоди в 
нього не було: цю філармонійну поставу скоро зняли 
як надто “просвітницьку”, а в Національній опері 
виставу приблизно тоді ж переучили італійською, 
всупереч протестам її режисера Дмитра Гнатюка. 
Згодом таки італійською оперу було поставлено на 
сцені Муніципального музичного театру на Подолі 
й Оперної студії на Майдані. (Хоча сама кількість 
постав свідчить: “Травіата” досі залишається улюб-
леницею публіки). 

Але автор залишається оптимістом і хоче вірити, 
що матиме ще колись нагоду знов зронити сльозу 
над нещасною долею шляхетної Віолетти Валері, 
почувши її історію, переказану музикою Джузеппе 
Верді й віршами Максима Рильського. Адже різні 
комерсанти від музики приходять і відходять, а Верді 
й Рильський – вічні. 
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і дія 
Зала в міському будинку Віолетти

хор
Час належний минув, опізнились 
Ми на вечір…
– У Флори ми грали. 
А як граєш – години летять.

Віолетта (йде назустріч)
Флоро, панове, хай ніч нам сіяє!
Всіх вас рада я тут привітать.
Наливайте ж ущерть ви бокали!

Маркіз, флора 
Може, вам це зашкодить?

Віолетта
Нітрохи. 
Хай розваги лікують мене, 
Душу повнить цілющий бальзам.

флора та інші 
Так, розваги нам тішать життя!
Так, розваги нам тішать життя!

Гастон (входячи з Альфредом) 
Ось Альфред де Жермон, люба пані,
У нього ви завжди в пошані. 
Заслужив він найкращої слави.

Віолетта
Вельми вдячна, віконте ласкавий.

Маркіз 
Мій Альфреде!

альфред
Маркізе!

Гастон (до Альфреда) 
В цім домі 
Лиш кохання і втіхи відомі. 

Віолетта
Все готове? 
До столу всіх прошу, 
Там у розмові утіху дано!

флора та інші
Ваша правда, турбота зникає, 
Як у чарках заграє вино. 
Хай всі турботи лягають на дно!

Гастон (до Віолетти)
Наш Альфред вас кохає...

Віолетта
Це жарти?

Гастон
Ви хворіли – бував тут щодня, 
Щоб спитати про ваше здоров’я.

Віолетта 
Облиште... Я для нього ніщо.

Гастон
О, не зовсім...

Віолетта 
Дуже дивно! Та чому? Не збагну я...

Гастон
Так, правда це.
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Віолетта (до Альфреда) 
Я вдячна без краю!
(до Барона)
Ви, бароне, про мене не дбали...

барон
І над ним ви вже владу забрали!

Віолетта 
Він же прийнятий вперше у мене.

флора
Мій бароне, перечити годі.

барон (до Флори)
Він мені неприємний ...

флора
Чому? Признаюсь, він до серця мені. 

Гастон (до Альфреда)
Чому, друже, стоїш у мовчанні?

Маркіз (до Віолетти)
Ви звеселили б його, люба пані!

Віолетта 
Буду всім вам, мов Геба...

альфред (люб’язно)
Хай безсмертя, як їй, шле вам небо!

флора та інші 
Тож пиймо! 
За радість життя!

Гастон (до Барона)
Годі бути таким мовчазливим. 
Звеселіть нас, бароне мій, співом!
(Барон заперечливо хитає головою. Гастон звер-

тається до Альфреда) 

Може, ти?

Віолетта та інші (до Альфреда) 
Так-так, застольної!

альфред
Ні, нема натхнення…

Гастон
Ми вас просимо, друже.

альфред (до Віолетти)
Вам завгодно?

Віолетта
Так.

альфред 
Так? Ваш слуга!

Маркіз.
Тож увага...

флора та інші 
Ми застольну ждемо!

альфред
Налиймо, налиймо високі бокали 
І вип’єм за щастя безкрає; 
Вино нам дає, нам дає насолоду,
Серцям відкриває любов. 
Тут в кожній краплі сяє нам
Чудовий образ милий, 
Де кубки закипіли, 
Кохання там цвіте. 
Налиймо, налиймо високі бокали, 
Прославмо життя золоте!

флора та інші 
Ах, як тут вино нуртує, 
Хай кохання так розцвіте.

Віолетта
В бенкетах веселих забудьмось душею, 
Життя проживем без тривоги. 
Вічного, знайте, немає нічого, 
Марних не треба розмов.
В душі живе не вік любов,
Літа не в нашій волі;
Зів’яне квітка в полі, –
Вже не розквітне знов.
Ловімо, ловімо хвилини солодкі,
Палає доки кров.

флора та інші 
Ах, втішаймось, панове, піснями й чарками, 
Вино нам життя прикрашає! 
Нехай же веселий бенкет у цім раї 
Застане зоря золота!

Віолетта 
Життя нам стеле квіти…

альфред
Не знана поки ще любов.
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Віолетта 
Не дано всім любити...

альфред
Той час мені прийшов!

флора та інші 
Ах, втішаймось, панове, піснями й чарками, 
Вино нам життя прикрашає! 
Нехай же веселий бенкет у цім раї 
Застане зоря золота!
Ах, ах, так, зоря золота, 
Ах, ах, так, зоря золота!
Так, тішмось, панове, піснями, 
піснями й чарками, 
Вино нам життя прикрашає! 
Нехай же веселий гучний бенкет,
бенкет у цім раї 
Застане зоря золота! 
Нехай гучний бенкет застане зоря, 
Гучний бенкет, так, застане нова зоря!

флора та інші
Що там?

Віолетта
Хто з вас танцювати бажає?

флора та інші 
Ах, який сюрприз! Ми всі бажаєм!

Віолетта 
Часу не гаймо! О, Боже...
(Полотніє й заточується)

флора та інші 
Що з вами?

Віолетта
Стало легше.

флора та інші 
Та що із вами? 

Віолетта (ступаючи кілька кроків)
Ходімо...
(Змушена сісти) 
О, Боже...

флора та інші
Як, знову? Що? Що з вами?
Що з нею сталось?

Віолетта
Якась знемога в тілі... 
Та вас я прошу 
Без мене танці почать.

флора та інші 
Ваша тут воля.

(Всі йдуть. 
Залишаються Віолетта та  Альфред)

Віолетта
Як зблідла я... 
Ви тут?

альфред
Правду скажіть, краще вже вам?

Віолетта 
Вже краще.

альфред
Так ви уб’єте ваше здоров’я
У цих бенкетах!
Слід вам життя змінити...

Віолетта 
Як же я можу?

альфред
О, коли б стали моєю,
Як побожно, свято я б своє щастя беріг!

Віолетта 
Що чую? 
Кому ж цікаве життя моє?

альфред
Хіба ж вас ніхто не кохає?

Віолетта 
Ніхто.

альфред 
Я люблю ніжно! 

Віолетта (сміючись)
Так, справді,
Вашу любов забула я даремно!

альфред
Смієтесь! Де ж серце ваше?
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Віолетта 
Моє де серце? Чому ви запитали?

альфред
Ви б не сміялись, 
Коли б серце мали живе.

Віолетта 
Отже, це правда?

альфред
Так, правда щира.

Віолетта 
Давно ви мене покохали?

альфред
Вже рік люблю я. 
В той день щасливий побачив я
Образ ясний, прекрасний,
І з того дня незгасно
В серці кохання горить! 
Ах, в серці сяє, палає любов свята,
Сила могутня, сила ніжна й чиста;
В серці палає, в серці вогнем горить,
Муки, радість і муки,
Радість і щастя дає воно.

Віолетта
О, коли так, забудьте все, 
Думать про мене годі.
Тих почуттів, що в серці в вас, 
Анітрохи я не варта.
Ваших страждань не гідна я 
І почуття такого.
Забудьте ви про мене, 
Забудьте назавжди.

альфред
Кохання в серці палає, 
В серці вогнем горить...

Віолетта 
Забудьте ви про мене,
Забудьте назавжди.
Слід позабути, слід позабути любов,
Слід позабуть любов! 

альфред
Ах, щастя, щастя безмежне, 
Радість у серці моїм живе! 
Так, у серці, у серці моїм живе!

Віолетта
Ах, слід позабуть любов!

Гастон (з дверей) 
Ви тут? Вам не сумно?

Віолетта 
О ні, нітрохи...

Гастон
О, коли так, пробачте.

Віолетта
Любов треба забути… Пообіцяйте!

альфред
Що ж, я корюся... Йду я...

Віолетта
О, ні, стривайте... 
Візьміть собі цю квітку.

альфред 
Навіщо?

Віолетта 
Щоб повернути.

альфред 
Як скоро?

Віолетта
В той день, коли зів’яне.

альфред
Творець! То завтра...

Віолетта
Ну, що ж... Хай завтра.

альфред (беручи квітку)
Даруєте ви щастя...

Віолетта
Ви знову про кохання?

альфред
О, як я вас кохаю, 
Палає серце у вогні!

Віолетта 
Кохає...
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альфред 
Даруєте ви щастя...

Віолетта
Ви знову про кохання?

альфред
О, як я вас кохаю, 
Палає серце у вогні!

Віолетта 
Кохає...
Вже йдете?

альфред
Йду вже.

Віолетта
До завтра...

альфред (повертаючись і цілуючи їй руку)
Щасливий я!

Віолетта і альфред
Прощайте... До завтра.

флора та інші (повертаючись після танців)
З неба глянула Аврора,
З вами час нам попрощатись.
Ми забудемо не скоро 
Про бенкет, що збурив кров.
З неба глянула Аврора,
Час розходитись прийшов.
Несемо ми вам, синьйоро,
Нашу вдячність і любов. 
Час уже всім нам збиратись,
Вранішній звучить хорал.
Треба сил нових набратись,
Завтра знову жде нас бал!
Ах, завтра жде веселий бал!
Треба свіжих сил набратись, 
Завтра жде веселий бал!
(Всі йдуть)

Віолетта
Як дивно, як дивно!
Ще в серці слова його лунають!
Невже віщує горе його зізнання?
Що хвилює, що так мене тривожить?
Не знала почуття такого... 
О, радість кохати щиро 
І викликать кохання...

О, невже позабуду
Для втіх пустих і марних 
Це щастя раю?

Невже це він в легкому сні,
І в шумі дня гучного,
І в шумі дня гучного,
Немов зоря, сіяв мені,
І рвалась я до нього,
І рвалась я до нього?
Він любить ніжно так мене,
Хоч люди зневажали,
І серце запалало 
В незнаному вогні!
В серці палає, палає любов свята,
Пристрастю ніжною світ весь вона сповняє,
В серці палає, в серці горить любов,
Щастя, щастя безмежне в душі моїй.
Святе кохання в душі моїй. 

(Задумується)

Безумство, безумство!
Навіщо марні мрії?
Я, одинока, бідна і позабута,
В пустелі цій страшній, велелюдній,
Що звуть її Парижем,
Чи можу я про щастя марить?
Бенкети, веселощі без краю, –
Моя мета земна! Так! Так!

Безтурботно, вільно жити,
Насолод зривати квіти,
Не страждати, не любити –
Ось одна мета моя.
День проходить, день проминає,
День, як пташка, пролітає!
Пінна чара закипає,
І турбот не відаю я!
І турбот, і турбот не відаю я!
Так! Так! Так!
Ах! Що чую?

альфред
Ах, любові світ весь сповняє
Сила могутня, сила ніжна і чиста.
В серці палає, в серці горить любов.
Муки, радість і муки, 
Щастя безмежне дає мені. 

Віолетта
Безумство! Безумство! Це – сон!
Так! Так! Так!
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Безтурботно, вільно жити,
Насолод зривати квіти,
Не страждати, не любити –
Ось одна мета моя.
День проходить, день проминає,
День, як пташка, пролітає!
Пінна чара закипає,
І турбот, і турбот не відаю я!

альфред
Пристрастю ніжною в серці горить любов,
Пристрастю ніжною в серці горить любов.

Віолетта
І турбот не відаю я!
(Завіса) 

II Дія 
Заміський будинок Віолетти під Парижем

альфред
Лиш біля неї знаходжу я відраду...
Минає третій місяць, відколи Віолетта
Покинула без жалю дозвілля, 
Розкоші бучні ті, 
Свята, де царювати звикла,
Де бачила рабів краси своєї...
Тепер зі мною,
Спокійна і щаслива,
Для мене забула все. 
Я біля неї відроджуюсь душею.
І під чарами дивного кохання
Я легко забуваю все, що минуло.

Мир принесла душі моїй,
Бурі приспала в серці,
Все щастя, знаю, тільки в ній,
Лиш в неї я знайшов рай земний. 
Ти лиш сказала: буду жить 
Для тебе, тебе завжди кохать!
І з того дня забув я все, 
І радість, безмежна радість в моїй душі!
Ти лиш сказала: над усе
Навік тебе люблю, так, так.
І з того дня забув я все, 
І радість, безмежна радість в душі живе!
Я все забув, я все забув для тебе,
Забув я світ увесь, 
І з того дня побачив рай,
Побачив тихий рай!
(Швидко входить Аніна).
Аніно, відкіля ти?

аніна
Я з Парижу...

альфред 
Тебе послали?

аніна 
Пані посилала.

альфред 
Навіщо?

аніна
Продати коні й екіпаж веліла пані...

альфред 
Що я чую?

аніна
Бо ті для пані 
Видатки завеликі… 

альфред 
І ти мовчала?

аніна 
Мовчать веліла пані.

альфред 
Веліла? 
Скільки ж потрібно?

аніна 
Тисячу луїдорів.

альфред 
Добуду, в Париж поїду!
Про цю розмову щоб пані не дізналась! 
Я сам зроблю для неї все, що треба!

(Іде. Входить Віолетта)

Віолетта 
Альфред де?

аніна 
Пан щойно в Париж поїхав.

Віолетта 
Що він казав?

аніна
Велів пан вам сказати: 
Буде надвечір. 
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Віолетта
Як дивно!

жозеф (подаючи лист).
Це вам.

Віолетта 
Подай.
Повірений у справах прибуде, –
Клич негайно.
Ха, ха!
Відкрила Флора мій притулок, 
І кличе сьогодні танцювати...
Даремно буде ждать!

жозеф 
Там пан приїхав.

Віолетта
Його вже чекаю.

(Входить Жорж Жермон) 
жермон 
Я бачу пані Валері?

Віолетта 
Так, пане.

жермон 
Альфреда батько перед вами.

Віолетта
Ви?

жермон
Прийшов спасти я сина!
Через вас він загине.

Віолетта
Я, пам’ятайте, жінка, й тут господиня.
Як піду, буде краще і вам, і мені.

жермон 
Манери тільки…

Віолетта
Ви помилились, вірте.

жермон 
Хоче він все майно вам віддати...

Віолетта
Не прийму дарунка... Це знає він...

жермон 
А ця ось розкіш?..

Віолетта (подаючи йому папір)
Для всіх це таємниця... 
Та ви читайте...

жермон 
Як, що я бачу?! 
Цей маєток готові ви продати? 
Ах, як важко забути про минуле!

Віолетта
Його немає... 
Люблю Альфреда, любов моя міцна.
Це – моїм гріхам спокута!

жермон 
Ці почуття шляхетні!

Віолетта
О, як приємно слова такі почути...

жермон
До вас звертаюсь, 
У вас я прошу жертви.

Віолетта
О, ні... Замовкніть... 
Ви щось страшне попросите у мене? 
Відчувала... Прийшли ви
Щастя моє убити!

жермон
Альфредів батько благає 
Про майбутнє двох дітей коханих...

Віолетта 
Я заважаю?

жермон
Так. 
Небо послало ангела,
Милу дочку єдину;
Час надійшов звивать гніздо,
Шукать собі дружину.
Стрівся закоханий вже юнак, 
Він її любить ревно; 
Та заручитись їм не дасть 
Альфредів цей зв’язок непевний!
Не оберніть у терен ви 
Трояндовий вінець,
І серце те незаймане
Не знищіть нанівець… 
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Ах, ваше серце зробить те, що бідний 
Просить за дочку отець!

Віолетта 
Ах, річ ясна, з Альфредом тимчасово 
Я мушу розлучитись. 
Ця розлука... буде сумна... та...

жермон 
Не того прошу я!

Віолетта
Боже, та що ж потрібно? 
Невже не досить? 

жермон
Ні, не досить!

Віолетта
Невже навік нам треба розійтися?

жермон
Навіки!

Віолетта 
О, жах! О, ні! О, ні!
Знайте: вперше і востаннє 
Я відчула пал кохання. 
Знайте: в світі я донині 
Проживала в самотині. 
І Альфред заприсягнувся, 
Що я друга в нім знайду. 
Знайте, знайте, тяжко хвора, 
Я в могилу ляжу скоро... 
Бачу смерті руку ворожу, 
Розлучитись я не можу. 
Це така жорстока мука –
З милим другом вік розлука; 
Краще умру, краще я тепер умру!
Так, краще я тепер умру! 

жермон
Тяжка це справді жертва.
Та прошу вас почуть мене. 
Така прекрасна і юна ви... 
Хтось інший...

Віолетта
О ні, доволі. Неможливо це... 
Альфреда люблю безтямно!

жермон 
Так зараз... 
Та чи завтра буде вірний вам?

Віолетта
О Боже ! 

жермон
Пролинуть дні щасливі,
Тоді що з вами буде?
Ось ви про що подумайте:
Він скоро вас забуде! 
Надії покладати вам 
На цей союз не треба; 
Благословення вам не дасть 
На це святеє небо!

Віолетта
Це правда, це правда…

жермон
Нехай навік розвіється 
Ота чарівна мрія. 
Нещасним батьку й дітям 
Поверніть ви надію!
Віолетто, ви подумайте,
Ще маєте ви час,
Поради жду від вас;
Так, я поради жду, я жду від вас, 
За це сам Бог вас тоді благословить! 

Віолетта 
Так! Для нещасної в мить, як упала, 
Звестись надії навіки не стало. 

жермон
Сім’ю мою врятуйте!

Віолетта
Небо падіння те людям прощає; 
Та серця людського вік не вблагать.

жермон
Станьте ви ангелом для нас...
Станьте, станьте ви ангелом для нас!

Віолетта
О, чи узнаєш ти, чиста, прекрасна,
Що я життя віддам за твоє щастя? 
Раз у житті сяйнув, 
Один лиш сяйнув мені промінь,
Той промінь тобі я віддам, 
І умру, і умру...

жермон
Плачте, плачте, стане вам легше,
Плачте, плачте, плачте.
Жертва, я знаю, ця жертва – нелегка.
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Знаю, як важко вам буде розстатись;
Хай вас наснажать сльози страждання, 
І ваше серце здолає усе,
Так, здолає усе!

Віолетта 
Ви доньці вашій, юній і чистій,
Все розкажіть, як я страждала...
Все розкажіть ви їй, 
Як в жертву любов принесла я...

жермон
Жертва ця шляхетна,
Жертва ця шляхетна,
Знаю, як тяжко вам буде розстатись…

Віолетта
Щастя той промінь тобі я віддам,
І умру, і умру.

Віолетта
Що ж робити?

жермон
Розлюбили, скажете.

Віолетта
Не повірить він.

жермон
Поїдьте!

Віолетта
Мене він знайде.

жермон 
Тоді...

Віолетта
Як доню, мене ви обійміть, 
І сили я знайду. 
Повернеться до вас він, 
Але сумний надміру... 
Готові будьте зцілить його страждання.

жермон 
Що рішили?

Віолетта
Від вас печальний намір я приховаю. 

жермон 
Щире серце!

Що для вас зробити можу? 
О, чим зараджу? О добре серце!

Віолетта 
Помру! Помру, та пам’ять ви мою,
Молю, не проклинайте; 
Про всі страждання цих хвилин
Альфреду передайте!

жермон
О, благородне серце! 
Щасливо жить вам треба; 
За всі страждання й муки вам 
Щедро віддячить небо.

Віолетта
Альфреду передайте,
Що жертва ця з кохання; 
Що лиш його кохала я,
Відкрийте ви йому.

жермон
Пишатись можна буде вам
Цим вчинком благородним.
І за шляхетну жертву цю
Сам Бог віддячить вам!
Так! Так! Так!

Віолетта
Нехай мій любий знає, 
Що жертва ця з кохання...
Я буду вік його кохать...

жермон
І за шляхетну жертву цю
Сам Бог віддячить вам!

Віолетта 
Сюди ідуть, скоріше!

жермон
Я вдячний вам всім серцем. 

Віолетта 
Ідіть же!
Нам не зустрітись більше!
(Обіймаються)

Віолетта і жермон 
Дай Бог вам щастя!
Прощайте!
Прощайте!
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Віолетта 
Йому перекажіть ви,
Що жертва ця з кохання.
Прощайте!

Віолетта і жермон
Дай Бог вам щастя!
Прощайте!
(Жермон іде) 

Віолетта 
О, Боже, дай сили!
(Сідає й пише. Потім дзвонить у дзвіночок)

аніна 
Мене ви звали?

Віолетта 
Так. Цього листа віддай барону... 
Ні слова, та скоріше. 
Що написать Альфреду?
Що сказати, де взяти сили?
(Пише знов. З’являється Альфред. Помітивши 

його, Віолетта похапцем ховає лист)

альфред
Що це?

Віолетта
Альфред…

альфред 
Ти писала? 

Віолетта
Так... Ні... 

альфред 
Що за тривога. Кому писала? 

Віолетта
Тобі.

альфред 
Дай прочитати.

Віолетта
Краще потім…

альфред 
Пробач, кохана, душа моя в тривозі.

Віолетта
Чому?

альфред 
Батько мій приїхав.

Віолетта
Ви стрічались?

альфред 
О ні, листа суворого лишив він. 
Та як побачить тебе, то враз полюбить.

Віолетта
Боюсь я з ним зустрітись, 
Не знаю, як прийняти... 
Заховаюсь, чи кинусь я йому до ніг
З мольбою нам усе простить. 
Щасливі будемо з тобою...
Мене ж ти любиш, ти любиш. Альфреде,
Це правда? 
Ти любиш Альфреде, правда ж, любиш?

альфред 
Всім серцем!
Чом ти плачеш?

Віолетта
Я хочу виплакать всі сльози... 
Я вже спокійна... 
Ти бачиш, я не плачу, 
Поглянь, я посміхаюсь...
Я спокійна. 
Тут ми вдвох будем жить,
З тобою вічно, вічно будем ми любить!
О, вірний будь мені, 
Люби мене, як я люблю... 

Віолетта і альфред
О, так люби мене, 
Як я тебе кохаю... 

Віолетта 
Прощай же!
(Вибігає)

альфред
Це щире серце живе коханням. 
Вже пізно, певно, батька 
Сьогодні не побачу.

жозеф
Пані вже немає. 
Щойно у кареті вона поїхала шляхом до Пари-

жу... 
Аніна дім покинула раніше.
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альфред 
Так-так, я знаю.

жозеф (виходячи)
Що це значить?

альфред
Усе майно скоріше вона продати хоче, 
Та Аніна втримає її. 
Я з саду чую кроки. 
Хто там?

комісіонер 
Ви мосьє Жермон?

альфред
Він самий.

комісіонер
Неподалік від дому в путі зустрів я даму, 
Передала листа вам.
(Подає листа і виходить)

альфред 
Від Віолетти! 
Що так мене хвилює? 
То вона кличе, мабуть, мене до себе... 
Як страшно ! 
Мій Бог, сміліше... 
“Альфреде, коли листа цього одержиш...”
Ах!!!
(З’являється Жермон) 
О, мій батько !

жермон 
Мій сину!
Як ти страждаєш! 
Забудь все горе, згадай про честь родини, 
Про славу давню! 
Занедбав ти рідний край, 
Де минув дитинства рай, 
Ясне лоно чистих днів, 
Славний рід своїх батьків. 
Кличуть знов тебе поля,
Твій Прованс, твоя земля,
Синє море, тихий гай,
Де забудеш свій відчай.
Там, де сонце золоте,
Серце знову розцвіте.
Де немає мук борні,
Там воскреснуть любі дні.
О, там знову любі дні

Ти зустрінеш в тишині... 
Мене сам Бог, сам Бог привів, сам Бог привів!
Скільки горя я зазнав,
Як без тебе я страждав,
Марно дні мої текли,
Все було в обіймах мли.
Як на лоні рідних нив
За тобою я тужив,
Вся земля була німа,
Рідний дім укрила тьма.
Та минув печалі час,
Знов прибудеш ти до нас.
І надія осяйна 
Знов у серці вирина.
Так, пройшов печалі час,
Знову повернешся до нас...
Мене сам Бог, сам Бог привів, сам Бог привів!

Не протився батьковій волі!

альфред
Ах! Вона у Флори!
Та за честь свою я відплачу!

жермон 
Що кажеш? Отямся!
(Завіса)

III дія 
         Галерея в будинку Флори 

флора
Наш бал сьогодні з маскарадом,
Віконт усім керує.
Віолетту з Альфредом також я жду.

Маркіз
А новину ви чули? 
Віолетта з Альфредом розійшлися.

флора і Лікар 
Чи правда?

Маркіз
Так, вона приїде з бароном!

Лікар Гренвіль 
Ще вчора бачив їх... 
Здавалося, щасливі.

флора
Мовчіть-но. Ідуть вже. 
Це ж бо наші гості.
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хор
Хто долю знати хоче, 
Циганкам руку дайте. 
Ви нас не проминайте, 
Ми все розкажем вам. 
Було що і що буде,
Було що й буде,
Усі думки таємні,
Думки всі потаємні,
Свідчення всі темні
Давно відомі нам.
Усі думки таємні,
Думки всі потаємні,
Свідчення всі темні
Давно відомі нам.
Погляньмо!
Ви, синьйоро, 
Суперниць ваших бійтесь. 
Маркізе, ви не крийтесь, 
Ви трохи вітрогон.

флора
Уміє мстити Флора, 
Ви маєте це знати!

Маркіз
Одну лиш вас кохати – 
Такий мені закон!

флора
Міняє вовк личину, 
Натура ж залишилась. 
Маркізе, бійтесь гніву 
Великого мого! 
Так, бійтесь гніву лютого мого!

Лікар Гренвіль та інші 
Панове, є причина 
Завдати серцю рани? 
Допоки сили стане – 
Втішайтеся життям!

флора та інші 
І справді, не годиться 
Завдати серцю рани. 
Допоки сили стане – 
Втішаймося життям. 
Допоки сили стане – 
Втішаймося життям! 

хор іспанських матадорів 
Ми з Мадриду швидкі матадори, 
Ми вбивали биків цілі гори. 

Ми – герої арени преславні, 
Знаєм всякі пригоди ми давні.
Про одну з них, як хочете знати, 
Нам, синьйора, веліть розказати.

флора, хор
Про історію чудову 
Розкажіть ви нам скоріше!

Гастон 
Тож увага!

хор матадорів
Андалузка вередлива 
У такий пішла заклад:
“Ставлю серце, хто щасливо 
П’ять биків уб’є підряд”. 
Матадор Пікільйо бравий 
Не вагавсь, і в мить одну
Він у долі виграв славу
І красуню чарівну.

флора та інші
Браво, браво матадору, 
Він був справжній молодець,
За відвагу і за славу 
Взяв з красунею вінець!
Слава й честь тому герою, 
Що любов завоював;
Що красуні серце з бою 
Переможно він узяв!
Бо красуню вередливу
Подола звитяги лет;
Але тут не місце бою,
В нас веселий тут бенкет!
Дайте ж карти, ми поглянем,
В картах щастя хто знайде,
Стане хто обранцем долі
І кого удача жде!   

(З’являється Альфред)

флора 
Альфреде, ви?

альфред
Так, я з вами…

флора 
Де ж Віолетта?

альфред
Я не знаю.
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флора та інші
Ось так байдужість, браво! 
Ну, можна й гру почать.

(З‘являється Віолетта з бароном) 

флора 
О, вельми ждана госте…

Віолетта
Люб’язно так ви звали.

флора
Радість яка, бароне!
Чим я віддячить маю?

барон (до Віолетти)
Альфред Жермон, он, погляньте!

Віолетта
О Боже правий! Я бачу.

барон
До нього не підходьте,
І з ним не розмовляйте. 
Я вас прошу, ані слова.

Віолетта
О, нащо прийшла сюди я?
О, Боже мій, пожалій мене!

флора
Сядь, розкажи, мій друже, 
Що сталося між вами?
(Віолетта тихо розмовляє з Флорою)

альфред 
Четвірка!

Гастон
Ти виграв знову!

альфред
Нещасному в коханні 
Щастить, однак, у картах...

Гастон та інші 
Він переможець завжди.

альфред
Усіх здолаю нині. 
І, золота набравши, 
Жить між полів вернуся 
Веселий і щасливий.

флора 
Один? 

альфред 
Ні... ні... З тою, 
Любити що клялася, 
І клятву зламала.

Віолетта 
О, Боже!

Гастон (Альфреду)
Де милосердя?

барон
Жермон!

Віолетта (до Барона) 
Мовчіть, я вас благаю.

альфред 
Бароне, ви до мене?

барон
Ви так щасливо грали, 
Зі мною грать не проти?

альфред 
Так, виклик ваш приймаю.

Віолетта
Що робити, знемагаю! 
О, Боже мій, пожалій мене!

барон
Сто луїдорів праворуч.

альфред
Ставлю сто ліворуч...

Гастон 
П’ятірка... Десятка... Все ваше.

барон 
Удвоє?

альфрел
Гаразд, удвоє!

Гастон 
Четвірка... І сімка...
Лікар та інші
І знову!
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альфред 
Я переможець знову!

Гастон
От так щастить, Жермоне, 
Улюбленець ви долі!

флора (до Віолетти) 
Ваше життя на дачі 
Барон оплатить, видно?

альфред (до Барона) 
Не проти ще?

Слуга 
На стіл накрито.

флора 
Прошу вас!

Гастон та інші
Ходімо, ходім.

Віолетта
Що я вдію, знемагаю! 
О, Боже мій, пожалій мене.

альфред (до Барона)
Бажаєте ще грати?...

барон
Тепер це неможливо. 
Сквитаюсь іншим разом я.

альфред 
Як тільки пан захоче.

барон
Про це скажу вам 
Згодом...

альфред
До послуг ваших завжди. 
Ходім.

барон 
Ходім.
(Виходять)

Віолетта
Хочу мати з ним розмову, 
Та чи прийде сюди він знову? 
Прийде він... З його злобою 
Я боротимусь мольбою!
(Вбігає Альфред) 

альфред
Що сказати ви бажали?

Віолетта
Щоб ви швидше від’їжджали! 
В небезпечній цій пригоді...

альфред 
Розумію! Годі, годі! 
Боягузом я вам здався…

Віолетта
О, ні, неправда...

альфред
Чом страх цей взявся?

Віолетта
Гнів барона – річ жахлива...

альфред
На дуелі смерть можлива... 
Вас моя лякає вправність? 
Як мене не зрадить шпага, 
Ваш барон, ваш друг, загине. 
Ось від чого ваші сльози!

Віолетта
Але ж він убить вас може!
Хто прознає вирок долі, 
Що кому вона готує?

альфред 
Ви про мене? Що я чую!

Віолетта 
Від’їжджайте, я вас благаю!

альфред
Коли зможеш дати клятву, 
Що підеш ти знов зі мною – 
Я тоді зречусь двобою.

Віолетта 
О, ні! Не можу...

альфред
Ти не можеш?!

Віолетта 
Тепер для чого нам нещирість... 
Не ятрімо серця рани... 
Неможливо нам стрічатись:
Я клялась, я присягала...
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альфред
Кому? Хто ж то вирвав клятву?

Віолетта
Хто на неї право має.

альфред 
Це Дюфоль?..

Віолетта (зі страшним зусиллям)
Так.

альфред 
Його кохаєш?

Віолетта
Його... кохаю...

альфред 
До мене всі!

флора та інші 
Хто нас кликав? 
Що тут сталось?..

альфред 
Всім вам панна ця знайома?

флора та інші
Як, Віолетта?

альфред 
Що вчинила, вам відомо?

Віолетта
Замовкніть!

флора та інші 
Ні!

альфред
Жінка оця своє добро 
Стратила все на мене.
Від неї, підло і низько так, 
Я все приймав, мерзенний. 
Та ще не пізно; маю час 
Змити ганебні плями! 
Я перед всіма вами,
Я перед всіма вами
Борг їй повертаю,
Я їй за все плачу! 

(Кидає до ніг Віолетти гроші)

Гастон та інші 
Скривдив ти жінку, себе вкрив ганьбою! 
Затаврували тебе ми клятьбою! 
Хто їй насміливсь завдати образу,
Тому зневага наша й прокльон! 
Геть, геть, геть з очей!
Геть, геть, геть з очей!
Геть, геть, геть з очей!

(Входить Жермон) 

жермон
Хто тут насміливсь ганебним вчинком 
Образить тяжко нещасну жінку?
Невже, Альфред мій, я втратив сина? 
Тяжка, тяжка провина– ганебний вчинок твій! 
Невже, Альфред мій, я втратив сина? 
Тяжка провина!
Знай, що ганебний вчинок оцей.

альфред 
О, що зробив я?! Думати мука! 
Ревність пекельна, з нею розлука
Рвуть мені серце, розум не діє...
Втратив надію я щастя вернуть.
Чом не утік я гоїти рани,
Нащо вернувся, злобою гнаний?
Те, що я вилив гнів на нещасну,
Буде всякчасно мучить мене.

флора та інші
О, заспокойся і сліз не лий,
Ми співчуваєм біді твоїй!
Ми всі з тобою в прикру годину,
Тож сліз даремно,
Бідна, не лий! 

жермон (на тлі хору)
Знаю один я, як дуже 
Любить вона і як люто страждає.
Знаю, як палко любить Альфреда,
Та я, жорстокий, правду таю.

альфред (на тлі хору)
Що вдіяв! Ганьба! О, що я вдіяв!
Страшно й подумать…
Мені прощення більше нема. 

барон (тихо Альфреду, на тлі хору)
За ту тяжку образу, що ви вчинили, 
Тільки зневагу ви заслужили.
Не тільки панні, то всім нам образа. 
Пиху зіб’ю вам! На поєдинок 
За ваш учинок виклик ось вам!
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Віолетта 
Альфреде, милий, коли б у слові 
Душа могла віддать весь пал любові!
О, ти не знаєш про серця рани, 
Що ти, коханий, мені їх завдав.

флора та інші
Бідна, сльози не лий 
Кожен з нас – це друг твій!

альфред
Непрощенний гріх мій! 
В моєму серці – докір страшний.

жермон
Один я знаю, як палко любить,
Та мушу мовчать.

барон
Вам доведеться прийняти виклик!
Я мушу вам відомстити за все.

Віолетта
Та день настане, і ти побачиш
Несправедливість свого докору. 
Тоді від жалю хай Бог спасає
І від докорів сумління; 
Хай Бог від муки спасе!

альфред 
О, що зробив я?! Думати мука! 
Ревність пекельна, з нею розлука
Рвуть мені серце, розум не діє...
Втратив надію я щастя вернуть.
Чом не утік я гоїти рани,
Нащо вернувся, злобою гнаний?
Те, що я вилив гнів на нещасну,
Буде всякчасно мучить мене.

жермон
О, я жорстокий! Правду таю!

флора та інші
О, заспокойся, і сліз не лий,
Ми співчуваєм біді твоїй!
Ми всі з тобою в прикру годину,
Тож сліз даремно
Бідна, не лий! 
Кожен з нас – це друг твій!
Друг твій! Друг твій!

(Завіса)

   IV дія
  Спальна кімната Віолетти 

(Хвора Віолетта в ліжку, 
Аніна закуняла на стільці поруч)

Віолетта 
Аніно?

аніна 
Що вам, пані?

Віолетта
Заснула? Бідолашна!

аніна
Так, вибачайте...

Віолетта 
Дай води, Аніно.
Скажи, чи скоро ранок?

аніна
День надворі.

Віолетта
Відхили скоріш фіранки.

аніна 
Ось і лікар Гренвіль.

Віолетта
Мій добрий друже! 
Допоможи підвестись. 
(Хоче підвестися, але знову падає на подушки)
Добра душа... Мене ви не забули...

Лікар (рахуючи пульс) 
Так... Легше вам сьогодні?

Віолетта
Тіло страждає, а душа спокійна. 
Абат благочестивий мене утішив.
Від мук житейських серце гоїть чиста віра.

Лікар 
А як ви спали?

Віолетта
Ніч спала я спокійно.

Лікар
Надію майте...
Вернеться вже скоро здоров’я ваше...
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Віолетта 
Ах, це свята неправда.
Задля мого спокою...

Лікар
Прощайте, ще загляну.

Віолетта
Не забувайте!

аніна (до лікаря) 
Що в неї, пане?

Лікар 
На жаль, тяжкі сухоти:
Їй жить недовго.
(Йде)

аніна (до Віолетти) 
Тож легше вам?

Віолетта 
Сьогодні, певно, свято?

аніна
Народ увесь радіє –
День карнавалу.

Віолетта
Та серед того шуму 
Нам не чути стогону бідолашних. 
Скільки грошей у нас лишилось?

аніна 
Двадцять луїдорів.

Віолетта
Десять із них мерщій роздай на бідних.

аніна 
Що ж нам лишиться, пані?

Віолетта
Ах, досить з мене й того...
Розшукай-но листи мої. 

аніна
А ви? 

Віолетта 
Мерщій іди. Не трать даремно часу. 
(Аніна йде. Віолетта читає)
“Додержали ви слова... 
Дуель відбулася... 

Барон поранений, та легко.
Альфред в чужих краях.
Він знає правду...
Йому все розповів я.
У вас він скоро благатиме прощення.
Я також. Лікуйтесь. Жорж Жермон”.

Ох, пізно! Чекала я так довго,
Та, на жаль, даремно.
Як я змінилась !
Любий доктор радить віри не втрачати...
На цю недугу, на жаль, немає ради.

Прощайте довіку, прекрасні надії.
Зів’яне троянда, як буря повіє.
Альфред мій коханий не вернеться знову... 
Життя, що згасає, умре без любові.
Все зникло... Пройшло...
Ах, Боже великий, надії немає.
Прости, милосердний, що грішно жила я!
Ах, де ти, де ти, життя моє, де ти, життя...

хор (за вікнами)
Панові свята дорогу ми встелим! 
Весь він повитий квітками і хмелем.
Цар карнавалу йде там рогатий! 
Сурмами, флейтами нумо вітати!
Парижани, всі єднайтесь, 
На тріумф бика збирайтесь, 
На тріумф бика збирайтесь, 
На тріумф бика збирайтесь! 
В Азії, в Африці кращих немає, 
Кожен, хто бачить його, прославляє.
Маски веселі, збігайтесь гуртами,
Стріньмо усі його танцем, піснями.
Парижани, всі єднайтесь. 
На тріумф бика збирайтесь, 
На тріумф бика збирайтесь, 
На тріумф бика збирайтесь! 
Панові свята дорогу ми встелим! 
Весь він повитий квітками і хмелем.
Панові свята ми шлях весь устелим.
Слава, слава, слава!

аніна 
Ах, пані…

Віолетта
Що там сталось?

аніна
Признайтесь, чи правда 
Вам сьогодні легше?
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Віолетта 
Так, а що?

аніна
Я благаю, не хвилюйтесь...

Віолетта 
Ах, говори ж-бо.

аніна
Пані, вам сьогодні 
Радість випала неждана. 

Віолетта 
Що ти кажеш?! Радість?

аніна
Так, мила пані.

Віолетта
Альфред мій вернувсь до мене?
(Аніна ствердно киває)
Прийшов він нарешті! Ах, де він?
(Вбігає Альфред, Віолетта кидається до нього)
О, мій Альфреде, мій коханий, 
Знов ти тут, о радість!

альфред
О, Віолетто, кохана, 
Знову я з тобою, радість! 
Я тяжко винен... Усе я знаю...

Віолетта 
Ти повернувся, я все прощаю!

альфред 
Тебе кохаю я! Люблю без краю! 
Без тебе жити не маю сили.

Віолетта
Ти повернувся, життя розквітло, 
Усе забуто, журбі кінець!

альфред
Та скільки горя тобі завдали, -
В тім винні я і мій отець!

Віолетта
Людська неправда нас розлучила, 
Але тепер забудьмо все.

альфред
Тепер ні демон, ні людина 
Не розлучать нас ніколи знов...

Віолетта
Тепер ні демон, ні людина 
Не розлучать нас…

альфред 
Минуло все!

Віолетта 
Минуло все! О, так! 
Вже не розлучать нас повік.

альфред 
Кинем Париж ми, де так страждали, 
Де все минуле повне печалі. 
Знову повернеться радість колишня, 
В краю далекім забудем все.
Там знову радість нам усміхнеться, 
Людська зневага забуде нас.

Віолетта 
Париж покинем, де так страждали,
Де нам судилися тяжкі печалі.
Моє здоров’я повернеться скоро
В краю далекім в той любий час.
Там знову радість нам усміхнеться,
Людська зневага забуде нас.

Віолетта й альфред
Кинем Париж ми, де так страждали, 
Де все минуле повне печалі… 
Там знову радість нам усміхнеться,
Людська зневага забуде нас.

Віолетта 
Ах, стривай... 
До церкви разом ходімо, 
Молитву вдячну Богу пошлемо...
(Заточується)

альфред 
О, як ти зблідла!

Віолетта
Це все минеться… 
Та ж сам ти знаєш, що душу радість, 
Так, як і горе, завжди хвилює...
(Знесилена, падає в крісло)

альфред 
О, Боже, Віолетто!

Віолетта
Ти не жахайся, це тільки втома...
Швидко минеться... Бачиш, сміюся...
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альфред (у відчаї)
Жорстока доля!

Віолетта
Минулось...
Аніно! Дай одягтися.

альфред 
Стривай же, Віолетто...

Віолетта (підводячись)
Ні, так я хочу... 
(Аніна дає плаття, яке Віолетта намагається 

одягти)
О, Боже, несила!

альфред 
Небо, що я бачу! 
Гренвіля швидше!

Віолетта (до Аніни) 
Ах, маєш ти йому сказати, 
Що повернувся Альфред мій знову!
Що знову жити я жадаю,
Прагну жити для кохання...
Та як твоєї вірності сила 
Не порятує, то жде могила.

Як гірко, страшно умирать,
Коли так день сіяє, 
Коли від довгих, тяжких мук 
Знов серце оживає. 
На мить розвіялася тьма, 
І знову все затьмилось. 
Навіщо ж серце билось... 
Ах! Надії вже нема!

альфред
Мій друже, сльози осуши, 
Не край себе журбою! 
Геть думи чорні ти жени, 
Бо знову ми з тобою. 
Черга тепер щасливим дням, 
Минули дні розлуки. 
За всі колишні муки
Дасть небо щастя нам!

Віолетта 
Як гірко, страшно умирать, 
коли так день сіяє...
Пройшло моє життя, надії вже нема.
Я знаю, це – вже смерть моя!

альфред
Ах, Віолетто, Віолетто, 
Як серце крає журба твоя!

(З’являються Жермон та Лікар Гренвіль) 

жермон 
О, Віолетто!

Віолетта 
Ах, це ви?

альфред 
Мій батьку...

Віолетта 
Я не забута!

жермон
Я дотримав слова, 
Прийшов, щоб ніжно вас обнять, 
Як доню, доню рідну!

Віолетта
Ох, жаль, ви запізнились! 
Та я вам дуже вдячна... 
(До Лікаря)
Гренвілю, гляньте:
Я умру в обіймах, 
Того, хто наймиліший.

жермон 
Що я чую! О, небо! Невже?

альфред 
Чи бачиш ти, мій батьку?

жермон
Як тяжко крає серце той біль,
І як йому зарадить? 
Наче громом, убиває кожнеє слово...
Я тепер розумію все зло, що вдіяв 
Я їй, нещасній...

Віолетта
До мене ближче, коханий... 
О, мій Альфреде... 
Ти мій портрет візьми собі, 
Як знак, що в дні останні 
Усе своє кохання 
Принесла я тобі. 
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альфред
Не говори про смерть мені! 
Душа тремтить від болю.
Ти не умреш, чи разом 
Заснемо ми з тобою 
В могильній глибині...

Віолетта
Як у душі твоїй любов 
Чистим промінням засяє знов, 
Дівчину знайдеш любу, – 
Святого шлюбу 
Не уникай, молю.
Дівчині тій портрета 
Ти передай мого,
Скажи, що в час останній 
Я щастя бажала вам.

жермон
Допоки сльози є в очах,
Їх за тобою буду лити я. 
Знайдеш ти, вірю, в небесах 
Собі відраду, блаженства рай... 
В далекім, кращім світі 
Відраду ти знайдеш!
На світле лоно зове Господь...

Лікар Гренвіль та аніна
Ах, там знайдеш, знайдеш ти в небесах,
Так, так, блаженства рай.
Відраду там знайдеш! 
На світле лоно зве тебе Господь…

альфред 
О Боже мій, 
Невже це смерть твоя прийшла? 
О, небеса... Ні, ні, не вірю я... 
В могилу краще я зійду...
Візьми мене туди!

Віолетта
Дівчині тій портрета 
Ти передай мого,
Скажи, що в час останній 
Я щастя бажала вам.

(Здивовано говорить) 

Як дивно...

Всі 
Що?

Віолетта
Минуло все, стих мій біль, 
Всім стражданням… кінець... 
Незнані…. Чудові… радощі 
Відкрилися мені... 
Ах, і знов, знов... життя мені сіяє... 
О, радість!.. 
(Падає мертва)

аніна, жермон, Лікар
О Небо! Смерть…

альфред
Віолетта!

аніна, жермон
Чи вже всьому кінець?

Лікар Гренвіль (узявши пульс)
Умерла!

аніна, альфред, жермон
Який це жах!

(Завіса)
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