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27 листопада 2020 р. на сцені Львівського національного ака-
демічного драматичного театру ім. М. Заньковецької відбулось 
урочисте святкування ювілею народного артиста України, лавреа
та Національної премії ім. Т. Шевченка, академіка Національної 
академії мистецтв України, професора Богдана Козака. 

Динамічна й різнобарвна програма розпочалась із офіційного 
акту – високу державну нагороду – “Орден князя Ярослава Муд-
рого” IV ступеня, ювіляру вручив заступник голови Львівської 
ОДА Іван Собко. 

Далі відбулась презентація нового видання – мистецького 
альбому “Богдан Козак, актор, педагог, науковець” (Львів, 2020, лі-
тературний редактор – Ніна Бічуя, дизайнер – Інна Шкльода). Мо-
дератор презентації та упорядник цього альбому, доктор мистец-
твознавства Майя Гарбузюк, розповіла про його структуру та 
змістові особливості. “Гортаючи” на великому сценічному екрані 
сторінки зі світлинами, М. Гарбузюк провела глядачів головни-
ми життєвими маршрутами Майстра: акторським, педагогічним, 
науковим. Спираючись на найцікавіші думки колег Б. Козака по 
сцені та міркування багатьох знаних театрознавців, М. Гарбузюк 
підкреслила парадоксальні та водночас суто “козаківські” риси 
творчої особистости: максималізм, самодисципліна, інтелекту-
алізм, висока сценічна культура, особлива увага до форми, та ін. 
Сторінка за сторінкою упродовж півгодинної “екскурсії” життє-
вим і творчим шляхом ювілянта перед глядачами пройшли його 
головні й другорядні ролі, дебютні й зрілі сценічні роботи, образи 
в українській класичній та сучасній зарубіжній драматургії, шекс-
пірівські ролі.  Були згадані імена режисерів та учнів, побратимів 
по сцені і по педагогічній діяльності. Окремою темою прозву-
чала діяльність професора Б. Козака як засновника й очільника 
кафедри театрознавства та акторської майстерности Львівського 

Вікторія ЯНІВСьКА

Богданов² коÇаку – 80!
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національного університету імени Івана Франка, а 
2004–2010 рр. – першого декана факультету культури 
і мистецтв цього ж навчального закладу. Багатьох 
випускниківакторів, що юними з екрану поглядали 
на нас з випускних світлин, можна було побачити у 
залі із квітами – вони чекали на свою чергу вітати.

Але спершу на сцену до ювіляра із привітаннями 
вийшли ректор Львівського національного універси-
тету імени Івана Франка, проф. Володимир Мельник. 
Він підкреслив особливі заслуги професора Б. Козака 
у розвитку театральної освіти в Україні та Львові, 
згадав добрим словом журнал “Просценіум”,  голов
ним редактором якого Б. Козак був у 2001–2014 рр. 
Вітальні промови прозвучали далі від когорти митців 
та представників Львівської національної академії 
мистецтв на чолі із ректором Андрієм Бокотеєм. Ок-
ремо, від факультету культури і мистецтв, вітали ко-
легу декан Роман Крохмальний та заступниця декана 
Мирослава Циганик. 

Директори – генеральні художні керівники двох 
найбільших театрів Львова – рідного театру ювіляра, 
Національного ім. М. Заньковецької й Національно-
го – опери та балету ім. С. Крущельницької – Андрій 
Мацяк та Василь Вовкун неформально й тепло поба-
жали митцеві сил й наснаги для подальшої праці на 
театральному кону. Колегазаньківчанин, народний 
артист України Григорій Шумейко прочитав власний 
поетичний “дифірамб”, звісно – з гумором, і звісно – з 
великою любов’ю.

Від імени вихованців “школи” Б. Козака щиро й 
безпосередньо виступив Ростислав Держипільський, 
народний артист України, лавреат Національної пре-
мії України імени Тараса Шевченка, генеральний 
директорхудожній керівник ІваноФранківського 

національного академічного драматичного театру 
ім. Івана Франка, звертаючись до Б. Козака: “теат-
ральний батьку”...

До сліз зворушила своїм виступом Олександра 
Люта, сьогодні – заслужена артистка України, акт-
рисазаньківчанка. Дует молодших колегзаньківчан 
– Романа Гавриша й Мирослави Солук   виконав ав-
торську пісню М. Солук про любов, крила й вірність. 
Бешкетна студентська братія виповнила сцену ней-
мовірною енергією та ентузіястичним театральним 
піднесенням – нагадавши усім, що любов до театру 
не знає меж, а люди театру насправді не мають віку. 

І, звісно, особливим дарунком став виступ ан-
самблю “Ягоди” під керівництвом актриси Зоряни 
Дибовської. І Зоряна, і учасниці гурту – Валерія Мо-
чарська, Вероніка Позняк, Софія Лешишак – також 
випускниці акторського відділення кафедри театро
знавства та акторської майстерности ЛНУ імени Івана 
Франка, а нині – професійні актриси. 

Ведучим вечора також був наймолодший випуск
ник кафедри, а точніше,  на той час ще студентма-
гістр Олег Пригода. Це його чималий досвід шоу
мена дозволив стати ювілейній зустрічі легкою й 
невимушеною.

Вже по тому, як завершення урочистостей було 
оголошено, на сцену “проривались” нові й нові по-
коління колишніх студентів професора Б. Козака.  
Хвилями свого захоплення, вдячности, любови вони 
справді виповнювали ущерть заньківчанську сцену 
й залу. І це, здається, був саме той рідкісно щирий, 
пронизливо сонячний апотеоз, в промінні якого було 
світло не лише Ювілярові, а й тим, хто був разом із 
ним поруч того дня... 

Вітання ювіляру від ректора Львівського 
національного університету імені Івана 
Франка, проф. Володимира Мельника 

Іван Собко, заступник голови Львівської ОДА, 
вітає Б. Козака високою державною нагородою – 
“Орденом князя Ярослава Мудрого” IV ступеня. 
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Наша стаття має на меті розповісти про постать 
і метод роботи Владислава Голубка (білор. Галубок 
Уладзіслаў, 1882–1937), одного з провідних творців 
білоруського театру в 1920–1930 рр. 

Голубок – поруч із Іґнатієм Буйніцьким, Фран-
цішком Олехновичем, Флоріяном Ждановичем і Евс-
тигнеєм Мировичем – належав до значущих постатей 
білоруського театру початку XX ст. Актор, режисер, 
драматург, художник, сценограф, музикант – можна 
сказати, що він був людиною Ренесансу. Він органі-
зовував власний театральний колектив, яким керу-
вав протягом сімнадцяти років, не маючи при цьому 
жодної професійної освіти. Він перший, хто отримав 
звання народного артиста БСРР (1928). Однак з ча-
сом, незважаючи на вагомі досягнення і успіхи, ко-
лектив опинився під контролем тоталітарної системи, 
і сам В. Голубок був заарештований (21. VI. 1936) і 
розстріляний 1937 р. [1] як “ворог народу” [2], а вся 
його творча спадщина на багато років опинилася під 
забороною. Реабілітовано його 26. VIII. 1957 р. 

У 1920 р. Владислав Голубок заснував колектив, 
перша назва якого – “Театральна трупа У. Голубка”. 
Згодом кілька разів назва змінювалася: “Білоруський 
Театр2” (1921), “Державний Білоруський Театр2” 
(1924), “Державний Білоруський Мандрівний Театр” 
(1926). У жовтні 1931 р. [3] згідно з розпоряджен-
ням ЛКО він отримав назву “Державний Білоруський 
Театр3” (ДБТ3) з постійним місцеперебуванням в 
Гомелі, де діяв до моменту ліквідації в 1937 р.

Діяльність колективу Голубка активно висвіт-
лювала преса у численних статтях та рецензіях на 
вистави. Миколай Каспяровіч [4] опублікував авто-
біографічний нарис під заголовком “Уладзіслаў Го-
лубок” (1929) [5]. Натомість Алесь Звонак [6] дослід-
жував творчий шлях театру, і як результат досліджен-
ня з’явилась ґрунтовна розвідка “Дороги розвитку 
ДБТ3” (1936) [7]. Вона мала стати частиною більшої 
праці, публікацію якої зробив неможливою арешт 

Андрей Москвін

владиÑлав голуБок 
як ÇаÑновник Б²лоруÑького ÒеаÒру

автора (1936). Оскільки протягом довгих років ім’я 
білоруського митця стояло у “списку”, усі наступні 
публікації, які стосувалися його життя і творчости, 
почали з’являтися лише у періоді т.зв. “відлиги”, в 
60тих роках. Передусім денне світло побачив том 
з драматургією Голубка (1968) [8], а потім вийшов 
короткий біографічний нарис Алексєя Атрощанкі 
під заголовком “Уладислав Голубок” [9]. Діяльність 
колективу Голубка була описана в них як сповнений 
успіхів щасливий період.

Публікація книги “Відхиливши завісу часу…” 
(1979) дала змогу ознайомитися зі спогадами до
ньок (Вільґельміни і Боґуслави), акторів (в т.ч. Мі-
хася Гринблата, Міхася Лучанка, Сцепана Бірили) і 
сценографів, які працювали з Голубком (Заїр Азґур, 

Владислав Голубок 
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Оскар Марікс, Євген Ціхановіч). Заголовки цих на-
рисів дуже промовисті: “Невтомний лицар театру”, 
“Людина з великої літери” та “Самородок”. Нарис 
Людмили Карабанової “Драматургія Владислава Го-
лубка” (1982) [10] була присвячена драматургічній 
спадщині митця. 

Незабаром після цього, у 1983 році, був опублі-
кований том вибраних творів Голубка за редакцією 
Степана Лавшука [11]. Том містив тринадцять збе-
режених п’єс, шість віршів, сорок одне оповідання 
і декілька публіцистичних текстів, друкованих за 
життя письменника на шпальтах газети “Савєцкая 
Бєларусь”. У другому томі “Історії білоруського те-
атру” [12] подано розділ про трупу Голубка авторства 
Сєргея Пятровіча. В енциклопедії “Театральна Біло-
русь” [13] також є  стаття, присвячена митцеві.

Цікавість до театру в Голубка з’явилася у віці семи 
років. Отримавши від батька три копійки, Голубок 
пішов до клубу подивитися “Царя Максиміліяна”. 
Після перегляду вирішив зробити власну версію твору. 
Спільно з братом і приятелями уклав діялоги і вивчив 
їх напам’ять. За працю при вивантаженні лісу отримав 
гроші і за них купив золотистий та срібного кольору 
папір, з якого створив одяг для царя. Оскільки був 
невисокого зросту, сам не міг зіграти цієї ролі.

Після виступу батьки забрали його костюм і спа-
лили в печі, перелякавшись занадто очевидних на-
тяків на владу [14]. Через три роки думка про театр 
повернулася: спочатку Голубок приходив на репетиції 
у трупу народного театру, а пізніше його запроси-
ли зіграти у двох різдвяних сценках: “Три Королі” і 
“Святвечір”. Як сам він пізніше згадував, протягом 
місяця, коли тривали репетиції і покази, був “одер-
жимий театром” [15].

Згодом почав ходити на вистави професійних 
театрів, що частенько виступали в Мінську. У чо-
тирнадцять років мав можливість побачити на сцені 
драму Леоніда Манька “Нещасливе кохання” у ви-
конанні українських акторів. Велике враження спра-
вила на нього краса української мови, сценографія 
(“блакитне українське небо, побілені хатки, тополі 
і вітряки”), пісні, що звучали у виставі, та одягнені 
у білі сукні дівчата, які стояли півколом на сцені. 
Найбільш зачарувала його гра М. Заньковецької й 
автора тексту – Манька [16]. Голубок щиро повірив у 
реальність подій, які відбувалися на сцені (зраджена 
коханим дівчина у розпачі кидає у воду свою дитину, 
дівчину засуджують і висилають на каторгу), і дов-
го перебував під впливом своїх вражень. Він навіть 
розплакався, а його сльози, повні розпачу, смутку й 
співчуття до актриси, були сильніші ніж те, що на 
сцені переживала сама Заньковецька. Голубок почав 
вважати акторів “найщасливішими людьми на світі” 
[17]. Цей вечір запам’ятався йому надовго:

“У 1896 році за гроші, зароблені на вивантаженні 
лісу, я купив собі квиток на “гальорку” міського те-
атру в Мінську. Я не помічав публіки. Вся моя увага 
була прикована до завіси, за якою крилося щось нове і 
загадкове. Ось лунає третій дзвінок. Завіса йде вгору. 
Я бачу акторів. Звучать перші слова. Відбувається 
дія. Саме тоді народжується думка стати актором. Я 
починаю влаштовувати вистави для дітей, до участи 
запрошую своїх приятелів. Сам пишу тексти і при-
думую сценографію” [18].

З часом театр став найсильнішим і постійним за-
хопленням Голубка. Наскільки було це можливим, на-
магався не пропустити жодної з вистав, які показували 
мандрівні групи. Навчався акторської майстерности 
у великих корифеїв української та російської сцени. 
Зокрема, він був у захваті від акторської майстер-
ности Роберта та Рафаїла Адельгеймів [19], Павла 
Орлєнєва [20], з яким підтримував дружні стосунки 
і обмінювався думками на театральні теми. Голубку 
було близьке ставлення П. Орлєнєва до театру як до 
висококультурного інституту, що повинен поширю-
вати мистецтво в народі. Орлєнєв саме тому старався 
якомога частіше відвідувати російську провінцію, на-
віть намагався під Москвою створити театр для селян 
(1910). Голубок був під великим враженням від його 
гри, особливо в ролях Раскольникова (“Злочин і кара”) 
та Дмитра Карамазова (“Брати Карамазови”), і пізні-
ше намагався наслідувати його манеру виконання.

Велике враження справили на Голубка і виступи 
трупи під керівництвом І. Буйніцького. Під час гаст-
ролей трупи в Мінську він побачив “Модного шляхти-
ча” Кастуся Каганця і “По ревізії” М. Кропивницько-
го. Саме тоді вперше почув зі сцени білоруську мову. 
Водевілі, де звучали білоруські пісні, а також вірші 
поетів Купали і Цьотки, справили на нього велике 
враження і визначили майбутній творчий шлях. 

Одразу, як було створено ТБДіК1, Голубок всту-
пив до нього разом з дружиною і дітьми (спочатку 
як актор і режисер, а згодом і як драматург). Досить 
швидко написав три драми, які одразу були постав-
лені: “Забув підперизатися” (“Забыўся падпярэзац-
ца”, VIII. 1917, реж. У. Голубок), “Останнє побачення” 
(“Апошняе спатканьне”, 14. XII. 1917, реж. Ф Жда-
нович) і комедія “Писареві іменини” (“Пісаравы 
імяніны”, 30. XII. 1917, реж. Ф. Жданович). Під час 
репетицій заприятелював із Флорияном Ждановичем, 
який давав йому лекції з режисури. 

Трупа Голубка існувала в 1920–1937 роках. Сам 
Голубок [21] і К. Санніков [22], котрий співпрацював 
із Державним Білоруським Театром3 (ДБТ3), вио-
кремили два періоди діяльности трупи: 1920–1928 
і 1929–1931 рр. У розділі “Історія білоруського те-
атру”, присвяченому творчій діяльності цієї трупи, 
С. Пятровіч наголошував, що під кінець 1932 р. ре-
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пертуар і творчий метод Голубка були “незрівнянні”: 
“В історії драматичних труп це був унікальний при-
клад, коли протягом короткого часу в театрі відбулися 
зміни, які так кардинально змінили його обличчя, 
беручи до уваги, що склад театру був незмінний” [23]. 
Виступаючи на гучному святкуванні п’ятнадцятої 
річниці театру у 1935 році, Голубок у звіті зазначив, 
що від часу заснування трупи було показано чотири 
тисячі вистав, які подивилися близько трьох мільйонів 
глядачів [24].

Голубок належав до виняткових постатей свого 
часу. Актори, які разом з ним працювали, були вра-
жені й захоплені його працьовитістю, готовістю са-
мопосвяти, наполегливістю у досягненні цілей. Свою 
мистецьку діяльність він скеровував найбільше до 
селян, робітників, солдатів Червоної армії і студентів. 
Він об’їздив практично цілу Білорусь, відвідуючи 
найвіддаленіші, практично недоступні куточки. Про-
тягом шістнадцяти років написав близько сорока п’єс 
і поставив їх у своїй же трупі. 

До трупи, яка налічувала двадцять осіб, входили 
сам Голубок і його сім’я: дружина Ядвіґа і три донь-

ки (Боґуслава, Вільґельміна й Міла), а також Анд-
рей Блажевич (Вангін), Баляслав Бусел (Райзман), 
Міхась Васильок (Гринблат), Надія Клачко, Йосиф 
Крицькі, Леацина Скржендзєуская і Юлія Флей-
та. З часом склад трупи змінювався але завжди це 
були люди, віддані своїй праці, готові до посвяти. 
Ось як згадує свої роки праці в трупі Н. Клачко: “Я 
працювала в дитячому садку і не була професійною 
акторкою, але любила театр і мала вроджений талант. 
Голубок переконав мене не виїжджати на навчання до 
Москви, а приєднатися до його трупи. Зарплати ми 
не отримували, лише невеличкий гонорар за кожну 
зіграну виставу. Голубок звернув увагу не лише на 
мою вроду, а й на артистичну вдачу. Досить швидко 
я отримала можливість виконувати як малі, так і ве-
ликі ролі, поміж іншими Ганки (“Ганка”), Паулінки 
(“Паулінка”). Поміж акторами панувала приязна атмо
сфера наполегливої праці й пасіонарної діяльности, 
глибокого втілення з усвідомлення, що кожен з нас 
приносить величезну користь народу, котрий завше 
з непідробною радістю приймає наші вистави, піс-
ні, музику і танці. [...] Ми були родиною. Поміж нас 

андрей ÌоÑкв²н

Трупа В. Голубка (1920–1925) в національних костюмах.
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ніколи не було ані сварки, ані конфліктів. Голубок 
дуже дбав про моральність кожного члена трупи. Ми 
були бідні, але вогонь горів у наших серцях. Бувало 
так, що грали, відчуваючи фізичний голод, але були 
щасливі” [25].

Спочатку афіші готував сам Голубок, але згодом 
переказав цю роботу своїй дочці Боґуславі, котра 
творчо підходила до свого обов’язку. Завжди нама-
галася створити оригінальний декоративний стиль. 
Вільґельміна і син Едуард розклеювали їх по місту. Як 
згадує Вільґельміна, “кольорові і радісні” [26] плака-
ти завжди впадали в око з великої відстані. Виступи в 
Мінську починалися досить пізно. Життя на околиці 
міста нічим не відрізнялося від способу життя в селі. 
Вистави закінчувалися приблизно опівночі або ще 
пізніше. Актори поверталися до домівок пішки, бо 
міський транспорт ще не почав функціонувати (перші 
трамваї на головній вулиці Савєцкая було запущено 
лише в 1929 році). 

Кожен, хто мав можливість запізнати Голубка в 
житті чи на сцені, запам’ятовував його надовго. Трохи 
вищий середнього зросту, широкоплечий і кремезний, 
одягнений у білу куртку, бавовняну сорочку, вишиту 
багряним візерунком, підперезаний широким тканим 
поясом; з круглим, світлим обличчям, високо підняти-
ми бровами та рівно зачесаним волоссям – ось таким 
він запам’ятовувався. Він був особистістю, людиною 
із великими можливостями. Володіючи невичерпною 
енергією і самобутнім талантом, присвячував його 
працьовитим людям. Для членів трупи він був автори-
тетом і зразком. “Це була надзвичайно чарівна люди-
на, котра завдяки своєму сердечному теплу викликала 
довіру” [27] – згадувала Тацяна Шашалевіч. В пам’яті  
Й. Семяжонова залишилася його “відкритість і без-
посередність”: “Він не мав жодних таємниць. Сло-
во, жест, вираз очей і обличчя транслювали все те, 
що відбувалося в його душі” [28]. Під час довгих і 
втомливих подорожей від села до села Голубок не 
виділявся поміж інших і йшов пішки. Коли одного 
разу йому запропонували: “Прошу сідати, адже у вас 
хворі ноги і серце” (Голубок мав ваду серця), то він 
віджартувався: “У мене надвага, а кінь якийсь делі-
катний – буде йому важко” [29].

Згідно зі спогадом Міхася Ґринблата, попри вели-
чезну емоційну напругу Голубок ніколи не виглядав 
понурим чи втомленим: “Завжди був в доброму гу-
морі, любив багато розмовляти й жартувати з актора-
ми, знаходячи для кожного приятельське, жваве слово 
і влучне прислів’я. Для усіх був прикладом правдиво-
го героїзму і щирого служіння мистецтву, був зразком 
сумлінности й безкорисливости” [30]. Як згадувала 
акторка Н. Клачко, він мав у собі “багато шарму і лег-
кости, завжди був енергійним і усміхненим. Будучи 
палким пропагандистом радянської влади, турбувався 

про розвиток білоруської культури. Завжди нагадував 
нам про те, заради чого ми працюємо в таких важких 
умовах” [31]. На думку Федора Пруднікава, “Голу-
бок був повен привабливости, що виникала з його 
дитячої, наївної і щирої любови до простого народу, 
особливо найбідніших” [32]. Сценограф О. Марікс 
“настільки вражений був чистотою його глибокого 
почуття до театру, що соромився брати гроші за ви-
конану роботу” [33]. Актори назавжди запам’ятали 
лекції творчости, набуті під його керівництвом. Його 
працьовитість і витривалість вражали: “З невичер-
пною енергією міг працювати весь день, а ввечері, 
ніби нічого не було, грав у виставі” [34]. “Дядечка 
Голубка ми любили за щирість і непідкупність. Хоча 
він володів усім нашим майном (виконував в трупі 
також і обов’язки бухгалтера), ніколи не дозволив 
собі привласнити ні копійки з наших грошей” – зга-
дувала Н. Клачко. Володів незвичною інтуїцією щодо 
того, як той чи інший вибраний твір буде прийнятий 
публікою і чи матиме успіх.

Голубок мав дар розпізнання і виховання талан-
тів. Шукаючи нових акторів, відвідував драматичні 
гуртки, оголошував новий набір і провадив бесіди. 
Поступово трупа збагачувалася новими іменами: 
Володимир Дедюшко (майбутній Народний артист 
СРСР) разом із старшим братом Миколаєм, Кон
стянтин Биліч, Антон Згіровський. Більшість з них, 
не маючи жодної підготовки, приєдналася до трупи. 
Приймаючи людей, Голубок звертав увагу насампе-
ред на індивідуальну психофізику і зовнішній вигляд. 
Спочатку від актора вимагали стільки, скільки він міг, 
і поступово давали складніші завдання. Голубок вмів 
розпізнавати індивідуальні можливості, схильності 
людини і використовувати їх з користю для трупи. 
Умів також об’єднувати талановитих осіб. Завжди сам 
вирішував, підписувати чи розірвати контракт з акто-
ром. “Абсолютно усі йому довіряли, бо знали його як 
совісну людину” [35] – свідчив Сцепан Бірила. 

Деякі актори виконували навіть дві ролі, могли 
співати, танцювати, грати на якомусь музичному ін
струменті і одночасно добре декламувати. Більшість 
акторів вміли шити, столярувати і ткати. Голубок 
пишався, що у трупу входять люди з такими про-
фесіями як столяр, друкар чи формувальник. З нагоди 
ювілею найстаршого актора в трупі Баляслава Бусла 
в щоденній газеті “Савєцкая Бєларусь” зазначали, 
що це “живий” приклад акторапролетаря: вдень він 
працює столяром, ввечері має репетиції і вистави. 
“Присвячує театрові все своє життя і завдяки своїй 
надзвичайній харизмі здатний виконати кожне зав
дання режисера” [36] – зазначає рецензент. З часом 
деякі з них стали відомими білоруськими акторами. 
Усі інші виявили свої таланти, виступаючи в хорі чи 
в гурті танцівників. 



9

Організатором і першим керівником хору був 
М. Дедюшко – талановитий музикантсамоук. Ве-
ликий ентузіяст, він за короткий час створив добрий 
колектив з таких самих поціновувачів пісні, як і він 
сам. Хоча хор був окремою, незалежною одиницею, 
та однак “невід’ємною і природною частиною трупи, 
своєрідним вогнищем, з якого Голубок щедро чер-
пав акторські сили” [37]. Поступово відбулося злиття 
трупи і хору в один творчий організм: хористи брали 
участь у масових сценах і виконували невеликі ролі 
другого плану, деякі з хористів з часом перейшли 
до акторського складу (поміж ними Кацярина Мар-
тинєнка, Юлія Флейто, Ф. Філіпчанка, С. Чайлитка, 
З. Лазарчик). Натомість ті, хто мав вокальні здібності, 
співали в хорі. Від 1926 року керував хором Нестор 
Соколовський (до речі, автор музики гимну БСРР). 

З перших літ діяльности трупа мала своє тріо: 
скрипка (Міхась Лучанок [38] ), акордеон (Голубок) 
і цимбали (А. Ліпніцький). Музиканти акомпонували 
до танців і супроводжували окремі сцени у виставах. 
За якийсь час тріо трансформувалося у квартет – до-
лучився ще один скрипаль, студент Ісідар Шабад. 
Ось яке враження від гри Голубка передає єврейський 
режисер М. Рафальський: “Молодий і активний, грав 
з темпераментом та імпульсивно. Сидів відкинувши 
назад голову і примруживши очі. [...] Великим оп-
тимізмом віяло від його постати,  з акордеону в його 
руках  лунала голосна, чиста і щира музика – часом 
тривожна і лірична, а часом весела і бадьора” [39].

Сцепан Бірила, який працював у трупі в 1925–1928 
роках, згадував, що “режисера у сучасному розумін-

андрей ÌоÑкв²н

Афіша вистави “Суд”. 1920 р.

Сцена з вистави “Суд” В. Голубка. 1920 р.
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ні цього слова, не було. Актор, готуючи свою роль, 
повинен був спиратися на власні сили” [40]. Бірила 
перейшов до трупи Голубка з іншого театру і одразу 
звернув увагу на специфічність акторської гри: 

“У всьому було помітно ознаки натуральности: 
коли потрібна була “пристрасть”, то актор грав з ве-
ликою “пристрастю”; коли потрібно було показати 
страждання, то на сцені були такі страждання, що аж 
у наївного, недосвідченого глядача душу переверта-
ло; коли був потрібен гумор, то вже аж такий, що від 
нього червоніли до кінчиків волосся” [41]. 

У ті часи в трупі не було достатньо акторів, з 
якими можна було укласти цілісний репертуар. Го-
лубок розумів це і тому постійно шукав здібних лю-
дей. “Однак, в окремих акторів почав розвиватися 
талант, – згадував ті часи Бірила. – Антон Жировсь-
кий – це був талановитий характерний актор із вда-
чею коміка; Ганна Качинська – акторка з великою 
теплотою й сердечністю” [42]. 

Період підготовки вистави був короткий, зазви-
чай, це було два – три дні. Спочатку – читання тексту, 
а потім дискусія. Після цього Голубок призначав ак-
торів на ролі. На репетиціях відбувалася інтерпрета-
ція тексту і визначення взаємовідносин між героями. 
У кожній мізансцені Голубок вказував акторові його 
місце на сцені. Тоді кожен вже сам будував і напов-
нював роль. На репетиції Голубок приходив добре 
підготований і мав зі собою конспект. Послідовно і 
старанно працював над кожною сценою і вимагав від 
акторів запам’ятовувати кожну сцену. Не маючи про-
фесійної освіти, Голубок не працював окремо з кож-
ним актором. Зазвичай любив повторювати: “Бути 
щирим завжди і всюди – ось гарантія правдивого та-
ланту” [43]. В. Дедюшко згадував, що “траплялися 
такі вистави, коли кожен грав посвоєму, будьщо 
прагнучи здобути увагу і прихильність глядача. Той 
факт, що театр – це колективне мистецтво, до уваги 
не брали. Коли однак таке траплялося, Голубок про-
сив усіх акторів залишитися після вистави й детально 
обговорював акторську гру” [44]. 

Попри розмаїті проблеми, глядачі з ентузіязмом 
ставилися до діяльности трупи Голубка. Його ім’я 
передавали з уст в уста, і воно врешті стало леген-
дою. Мешканці Мінська казали: “Той, хто не бачив 
і не чув Голубка з його “голубенятами”, той не знає, 
що таке чиста, кришталева сльоза, що витікає з очей, 
той не зрозуміє краси, якою володіє душа” [45]. Тому 
на приїзд театру чекали з великою радістю, ніби на 
щось незвичне. Кошти, які театр отримував на виїз-
ди з міста, не покривали усіх витрат. Дуже часто 
трупа змушена була дістатися до місця пішки або ж 
на підводах. Якщо мали одну, тоді на неї складали 
увесь реманент. Коли ж вдавалося отримати дві – то 
садовили жінок, а чоловіки йшли пішки. Заробіток 

за виступи був мізерний. Коли траплялася нагода 
отримати оплату “натурою” – маслом, салом, яйцями, 
молоком чи хлібом, то Голубок радо погоджувався. 
Виконавці головних ролей отримували яйця чи мас-
ло, а  решта – двітри картоплини. 

У селах, які вони відвідували, здебільшого не 
було приміщення, призначеного для виступів. За-
звичай виступи відбувалися в школах, хатахчиталь-
нях, великих стодолах і молотарнях, чи, наприклад, 
на подвір’ї пожежної частини, в напівзруйнованих 
панських маєтках, в приміщенні колишніх церков чи 
під відкритим небом. У селі Ложиці виступ відбув-
ся в коморі, а в Лоєві вдалося навіть “організувати” 
синагогу. Коли звістка про виїзд трупи на підводах 
долітала до наступної локації, звідти назустріч ак-
торам вирушало кілька осіб, щоб їх супроводжува-
ти. Отож, новина про приїзд трупи ширилася так 
швидко, що вже за кілька хвилин довкола акторів 
збирався натовп, щоб порозмовляти з ними чи навіть 
просто на них подивитися. Повідомлення про виступ 
обов’язково було на розклеєних плакатах. Часто на 
зустріч чи на виставу з’являлися селяни з довколиш-
ніх сіл, куди Голубок не мав наміру заїжджати. 

Сценографію готував сам Голубок. Вона зале-
жала від умов праці. Найчастіше використовува-
лися лише необхідні елементи декорацій, а часом 
задовольнялись усним описом місця дії. Як згадує 
В. Дедюшко, деякі вистави були дуже “примітив-
но зроблені”, бо не було сприятливих можливостей. 
Місцеві мешканці допомагали обладнати сцену, знай-
ти потрібний реквізит і костюми, яких бракувало. З 
дощок робили лавки. Сцену зазвичай прикрашали 
ялинками та гілками з берези, вільхи і лози, які не 
раз збирали діти. 

На великому полотні, прикріпленому до задньої 
стіни приміщення, Голубок малював тло. Найчастіше 
на ньому була представлена природа: ліс, галявина, 
річка, кущі або поле збіжжя. Дуже часто краєвиди на 
полотні повторювали краєвиди, які оточували міс-
цевість, де відбувався виступ. Це створювало пот-
рібний настрій і допомагало глядачам заглибитися 
в дію. Й одночасно виникало враження, мовби дія 
відбувається тут, у цьому конкретному селі. Бічні 
стіни було закрито покривалами з ліжок. Голубок ма-
лював також ескізи костюмів, створював нескладну 
декорацію і сам гримував акторів на прем’єру. “За-
раз, з перспективи часу, подив викликає величезний 
і всебічний талант Голубка, його фанатична посвята 
театрові і народному мистецтву” [46] – писав худож-
ник Євген Ціханович. 

Для більшости селян виступи театру ставали 
справжнім святом. Публіка, приходячи на вистави, 
одягала своє найкраще вбрання. Найбідніші могли 
дивитися виставу безкоштовно. Дехто, знаючи це, 
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спеціяльно приходив бідно одягненим. Безкоштов-
ний квиток отримували при вході – це була картка з 
записника, який Голубок завжди носив при собі. Коли 
усі місця були зайняті, траплялося так, що ті найбід-
ніші зганяли тих багатших з їхніх місць в перших 
рядах. Публіка займала місця, спеціяльно принісши 
собі стільці, навіть у проходах або з другого боку 
сцени. Найбільшою вигадливістю вирізнялися діти, 
які хотіли потрапити на виставу будьякою ціною. В 
одному селі вони навіть розібрали дах над головою 
акторів, щоб дивитися виставу зверху. Рецензент 
“Звязди” зазначав, що “актори грали оточені тісним 
колом людей, яке сміялося і пристрасно аплодувало, 
аж доки Голубок вчетверте чи вп’яте вийшовши на 
поклін, не вклонився під звуки оплесків, які нарос-
тали мов хвиля” [47]. 

Усі виступи трупи глядачі приймали жваво і 
безпосередньо. Коли якась репліка чи сцена особ-
ливо подобалася, глядачі довго їй аплодували. “На 
виставах люди плакали журячись долею білоруської 
дівчинки Ганки, або ж сміялися до сліз в тих момен-
тах, де панів, священників чи чиновників висміюва-
ли” [48] – згадувала донька Голубка Вільґельміна. 

андрей ÌоÑкв²н

Після вистав часто підходили до акторів і казали: 
“Ця вистава про мене”, “Така ж історія трапилася в 
нашому селі”, “Власне все так і відбувалося”. Є. Ра-
манович в одному селі став свідком такої реакції: “В 
тому театрі говорять понашому і грають як в житті. 
То справжнє диво!… Там показують нашого бра-
та, музиканта. Можна поплакати і посміятися” [49]. 
Одного разу в містечку Вятрин до Голубка підійшов 
шістдесятилітній чоловік і сказав: “Ну, я тепер можу 
спокійно вмерти” [50] . 

Пояснюючи такий феномен, М. Грамика писав: 
“Глядачі сприймали вистави Голубка безпосередньо, 
бо в них була закладена квінтесенція автентичного 
життя і праці бєларусина. Глядач захоплювався, спос-
терігаючи на сцені перед собою життя, його напов-
нювали почуття, і він активніше мислив, забуваючи 
про реальність, яка його оточувала” [51]. Свого часу 
Сергій Граховський звертав увагу на той факт, що 
більшість присутніх в залі глядачів ніколи раніше не 
була в театрі. Це була перша нагода для них долу-
читися до “чарівного, загадкового світу мистецтва, 
в центрі якого був Голубок” [52]. На думку актора 
Сцепана Бірили “наївність, натуральність, народність 

Трупа В. Голубка, 1933 р.
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і музичність, якими були наповнені вистави, цілкови-
то відповідала духові глядачів тих років” [53]. 

Окрім вистав трупа організовувала також і кон-
церти. Вони були укладені з білоруських танців та пі-
сень, а також декламування поезії білоруських поетів 
з передреволюційних часів. Траплялося, що до репер-
туару додавали також і твори єврейською мовою. Тріо 
було одягнене в білі білоруські блузи – свитки [54] 
і червоні черевики. Танцювали “лубок”, “юрочка”, 
“лявониху”, єврейські весільні танці. Як наголошував 
М. Грамика, члени трупи Голубка вирізнялися “плас-
тичністю і відчуттям ритму”. Особливо впадав у вічі 
танець у виконанні П. Бандаренка: “Пластичність, 
швидкість, чистота рухів, що дозволяло оцінювати 
його як здібного танцюриста” [55]. Мабуть, неви-
падково з часом Голубок довірив йому відповідати 
за хореографію до вистав. “Не часто можна зустріти 
колектив, котрий свій репертуар прикрашає народ-
ною творчістю: народними піснями, танцями і му-
зикою, так, як робить це Голубок” – підкреслював 
М. Грамика. Хор із двадцяти осіб співав так, ніби їх 
було п’ятдесят. “Гармонія, музичність, тонування і 
сила – ось властивості хору під керівництвом Н. Со-
коловського” [56]. 

Голубок “був справжнім інтелігентом з глибоки-
ми знаннями” [57], тому добре володів таємницею 
мистецтва впливу на розмаїті авдиторії того часу. За-
звичай перед початком вистави Голубок виголошував 
коротку промову. Тембр його голосу і спосіб мовлен-
ня мали сильний вплив на глядачів. Він умів вислов-
люватися просто і доступно, говорити про складні та 
нелегкі справи так, щоб кожна його думка була зро-
зумілою. Згідно зі спогадами Сцепана Бірили, у роз-
мові володів силою переконання: “знав, як розчулити 
серце співрозмовника, як пробудити його свідомість, 
дати зрозуміти, що праця, яку той виконує, має велике 
значення в розбудові нової Бєларусі” [58]. Поміж ін-
шим висловлювався з приводу тодішньої політичної 
і соціяльної ситуації, розповідав про білоруський те-
атр, про його історію і актуальний стан; про розвиток 
білоруської культури; про радянську владу, котра дала 
можливість навчатися рідною мовою. Любив повто-
рювати: “ще недавно в Бєларусі нічого не було, але 
все буде. Тепер Бєларусь – це не лише селяни і хати. 
Бєларуси будуть мати свою велику культуру” [59]. В 
Полоцьку він виголосив реферат під назвою “Шляхи 
білоруського театру” [60] і присвятив його піонерам: 
В. ДуніновіМарцінкєвічові, І. Буйницькому, Я. Ку-
палі, Ф. Олехнович, К. Каганьцові, Е. Мировичу і 
М. Грамиці. Охоче розповідав про творчість Купали і 
Коласа, а донька Вільгельміна, яка його супроводжу-
вала, декламувала їхні вірші. А. Марціновіч [61] зга-
дував, що коли Голубок починав говорити про театр 
і його силу, всі слухали затамувавши подих. Голубок 

завжди наголошував: “Актор повинен вміти робити 
все: не лише добре грати, але й вступати в контакт з 
глядачем” [62].

Відвідуючи провінцію, Голубок дбав про те, 
щоб в Білорусі утворювалися нові театральні гур-
тки. Втілюючи ідею, він організовував зустрічі з 
найбільш енергійними представниками місцевого 
населення, пояснюючи їм важливість і необхідність 
театральної діяльности на провінції. Дораджував, як 
організувати акторський, драматичний і театральний 
аматорський гурток. Пояснював, як правильно вибра-
ти репертуар і вдало вести виставу. Він спирався не 
лише на молодь, але залучав також і представників 
середнього і старшого поколінь. Коли вже був виб-
раний репертуар у новоствореному гуртку, найкращі 
його представники їхали до Мінська, щоб зустрітися 
з Голубком і показати свої досягнення. Деякі навіть 
старалися вступити у його трупу. Захар Каушер [63], 
актор з театрального гуртка в Любані, згадує, що 
після закінчення вистави Голубок розмовляв з гру-
пою молоді, залишив їм кілька власних текстів, а ще 
кілька дозволив переписати. За деякий час там було 
поставлено “Ганку” і “Пана Суринта”, а декорацію 
зробили за зразком вистав Голубка. Зібравши кошти, 
актори поїхали до Мінська, щоб побачити найновіші 
вистави і особисто зустрітися із “хресним батьком”. 
Зі свого боку, Голубок відвідав у м. Слуцьку Клуб 
імени Йосифа Крейніса, де керівником був Міхась 
Шулак. Переглянувши його постави, сказав: “Пане, 
ви моє дитя. Я працюю в Мінську, а ви в Слуцьку. 
Разом робимо спільну справу: будуємо культуру на-
шого народу” [64]. 

Однак, не завжди вистави були прийняті із при-
хильністю. Траплялося так, що дехто бойкотував їх, 
вимагаючи, щоби заборонили вистави і не дозволяли 
користуватися приміщенням. Часом Голубок отриму-
вав записки про загрозу, яка нависла над його жит-
тям. В. Дедюшко згадує, як одного разу в гримерці 
Голубка пролунав постріл. Коли актори прибігли до 
кімнати, то побачили розбите скло і велику діру в 
дзеркалі, а в повітрі ще відчутний був запах пороху. 
Голубок лише витер зі щоки кров і сказав: “Буду мати 
проблеми з гримом”. “Прошу собі уявити, – зазначав 
Дедюшко, – в якому театрі ми працюємо! Яка сила 
властива нашій праці, якщо в нас стріляють!” [65]. 

Більшість вистав, які показував Голубок, мали 
синкретичний характер. Присутній там драматизм 
поєднувався із музикою, вокалом і танцем. Невипад-
ково при трупі існував хор і тріо (акордеон, скрипка 
і цимбали). 

У драмі “Самітний” трагічна розлука Гапки і 
Янка сталася під час свята врожаю. З нагоди свята 
талаки (укр. толоки)[66] на прохання матері Гапка 
двічі співає обрядові обжинкові пісні: повертаючись 
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з роботи і на подвір’ї господарів [67]. Вони забар-
влювали свято незвичною атмосферою. У піснях 
відображена важка буденна праця і радість після її 
завершення. Гіперболізуючи й поетизуючи врожай, 
виконавці пісень прославляли господаря. Дівчата 
були одягнені в яскраві, святкові вбрання і вінки на 
головах. Одна з них, за звичаєм, тримала в руках ос-
танній сніп. Коли процесія була близько дому, дівчина 
вручала його разом з вінком господареві – батькові 
Гапки, висловлюючи добрі побажання. Батько дяку-
вав жницям за чесну роботу і запрошував до столу. 
Під час святкування був також танець “юрочка”. Коли 
Гапка захворіла, зі сцени було чутно заклинання ста-
рої знахарки, яку глядачі знають уже багато років. У 
виставі “Пан Суринта” звучить гарна гайдамацька 
пісня. Коли разом з селянами сам Суринта співає – 
складається враження, що на одну хвилину увесь світ 
повен гармонії, краси й справедливости. Тріо, яке 
складається з двох скрипок і цимбалів, супроводжує 
господаря й двох шляхтичів з трьома молодими дів-
чатами. Після вдалого захоплення маєтку Суринти й 
арешту шляхтичів, гайдамаки разом з козаками спі-
вають, виконуючи козацький танець з шаблями, а на 
завершення один з козаків танцює гопака. В сцені 
смерти Суринти лунає релігійна пісня. 

В “Теслях” глядач мав нагоду почути сумну і 
повну тривоги, стару пісню у виконанні столярів. 
У “Писаревих іменинах” під час свята з’являється 
група хлопців та дівчат, які спочатку виконують пісні, 
традиційні для ночі Івана Купала, а потім танцюють 
польку. 

Отож, як видно із представленого аналізу, В. Го-
лубка посідає важливе місце в процесі формування 
основ професійного театру на Білорусі. Однак, його 
метод роботи відрізнявся від тих зразків, які викорис-
товував Евстігней Мирович в Державному Білорусь-
кому Театрі1 (Мінськ) чи засновники Державного 
Білоруського Театру – 2 (Вітебськ). Голубок, як і 
більшість творців російського театру ХІХ століття, 
спирався на вміння актора, на його відчуття ролі, на 
спонтанність, змушуючи актора самого знаходити в 
собі потрібні барви для виконання ролі. Йому вдалося 
створити трупу, яка мала великий успіх і сприяла 
процесу “білорусинізації” в 1924–1928 рр.
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господарські роботи в одному з домогосподарств групою 
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Після Чорнобильської катастрофи вже не три-
мався купи “розвинутий соціялізм”, та все ж інерцій-
ний острах перед іржавою репресивною машиною 
ще існував. Я, здається, того остраху не знала. Так 
було з Першим республіканським фестивалем україн
ської сучасної пісні та популярної музики  – “Червона 
рута1989” в Чернівцях, коли відшукавши мене аж у 
Москві, на Вищих літературних курсах, ініціятори 
того грандіозного задуму звернулися, як до буковин-
кипатріотки, з пропозицією написати сценарій до 
фестивалю. Так трапилося, коли стала сценаристом і 
постановником заключного дня Всесвітнього фести-
валю української поезії “Золотий гомін 1990” у Києві; 
було ще далеко до відкриття КиєвоМогилянської 
академії, але того дня перед її стінами студентський 
хор Київської консерваторії під орудою знаменитого 
Маестро Павла Муравського гримнув своїм дзвін-
ким багатоголоссям “Gaudeamus igitur Juvenes dum 
sumus”, а на високих колонах Гостиного двору, біля 
пам’ятника Григорієві Сковороді, вперше у Києві, на 
синьому тлі великих княжих корогв, засяяли золотий 

тризуб та непереможний Архистратиг Михаїл. Як зга-
дує відома поетеса, Лариса Лиша: “Було незрівнянне 
відчуття простору і свободи. З’їхалися українські 
поети з України і з цілого світу”. В тому ж 1990му 
редактор видавництва “Веселка”, Лариса Колос, за
пропонувала мені розповісти дітям про наші Різдвяні 
Свята, вмістивши до книжки тексти колядок з нота-
ми. Так уперше радянське видавництво заколядувало 
разом із дітьми: “По всьому світу стала новина, Діва 
Марія Сина родила” і, повагавшись, навіть дозволило 
вмістити до відомої колядки “Нова радість стала” 
слова:

 – Просим Тебе, Царю, небесний Владарю, 
       Даруй літа щасливії сего дому господарю.

Даруй господарю, даруй господині,
Даруй літа щасливії нашій славній Україні.

ЧеÑÒь ² волЮ не ÇлаÌаÒи, 
   Бо Çа наÌи оÒЧиЙ краЙ

 софія МАЙДАнсЬкА

Сцена з вистави “Чарівна шабля” С. Майданської. Режисер – 
Ірина Прокопенко, художник – Ірина Нірод. Львівська обласна 
філармонія, 1990 р.

(До 30-річчя прем’єри вистави “Чарівна шабля” С. Майданської)
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Тепер видається смішним, але ще наприкінці 
вісімдесятих в головного редактора видавництва, 
Яреми Гояна, те “вагання” продовжувалося доти, доки 
Дмитро Павличко не написав до книжечки колядок 
невелику передмову, в якій є і такі слова: “Колядка 
вчила мене вірити в справедливість і показувала, що 
світ дуже гарний. Сьогодні наш народ повертається 
до золотих традицій українського Різдва. Вчіться і ви 
колядувати – це допоможе вам увійти у світ краси і 
духовного щастя”. Чудові ілюстрації до книжечки 
створила відома коломиянка, піяністка і художниця, 
Марта Томенко. Книжечка колядок, – “Ой радуйся, 
земле”, – вийшла накладом 10 000 примірників, а 
в 1994, зважаючи на попит, вийшло друге видання, 
накладом в 16 000 примірників.. Тепер ми можемо 
тільки мріяти про такі тиражі.

 Невдовзі – нова пропозиція: озвалася режисерка 
зі Львова, Ірина Прокопенко; із її слів зрозуміла, що 
в планах творчого колективу Львівської філармонії – 
активне відродження і популяризація національних 

традицій, звичаїв та обрядів нашого народу. Для цьо-
го передбачається засобами інтерактивних технологій 
донести дорогоцінний спадок, що дійшов до нас у 
процесі багатовікового розвитку музичної культури 
і сьогодні покликаний формувати світоглядну пози-
цію сучасної української молоді. Пані Прокопенко 
наголосила, що одним із проєктів у зазначеній ца-
рині є – відродження традицій зимового новорічно
Різдвяного циклу українських свят. Передусім, пора 
ламати сталінський стереотип новорічних “гостей” 
з сибірської тайги: Діда Мороза та Снігурочки часів 
будівництва голодного соціялізму, коли діти, побрав-
шись за руки, в очікуванні довгожданого мішечка з 
шоколадними цукерками, усім Союзом радянських 
соціялістичних республік вели “хороводи”, співа-
ючи: 

“В лесу родилась ёлочка…”
Нарешті настала пора реабілітувати Святого Ми-

колая. В Галичині про Нього ніколи не забували, діти 
писали Йому листи, сповнені любови й віри в здійс-
нення найзаповітніших мрій. І старі й малі – всі чека-
ли Святого Миколая, Галицький ринок ряснів дотеп-
ними даруночками до свята, ми купували позолочені 
різочки для хлопців, і коли наставало дев’ятнадцяте 
грудня, наче ті неофіти, ледь не потайки збиралися в 
за Австрії будованих апартаментах, та не для “суворої 
схими”, а для веселощів, жартів, радости й співів: 

 Ой, хто, хто Миколая любить,
 Ой, хто, хто Миколаю служить,
 Тому Святий Миколай, 
 На всякий час помагай, 
 Миколаю

 Отож тепер на сцені Львівської національної 
філармонії мала відбутися музична вистава, в якій 
Святий Миколай вперше мав офіційно явитися дітям. 
Переді мною стояло завдання написати лібрето для 
цього дійства.

 Наче із того заповітного зеленого куферка, що 
мандрував селами, де вчителювали мої дідусь із ба-
бусею, дістаю сяйні скалки спогадів раннього дитинс-
тва: румунське село, зима, хурделиця, хати замело 
ледь не по саму стріху, а я – мала із нянею – сіль
ською дівчиною, намагаємося долоньками розтопити 
на шибці крижані хризантеми. Це сільська школа, і 
ми тут мешкаємо, з кухні долинають смачні запахи 
великого свята. Я в передчутті радости, що розпирає 
груди. І тут, зірвавши завісу сніговиці, крізь навстіж 
відчинені ворота школи, влітають запряжені баски-
ми кіньми сани, спочатку одні, а за ними ще… Чую 
срібний передзвін, а далі несподівано виривається 
зпід білих бараниць голосний розлогий сміх, і я за-
вмираю, щоб не вибухнути від щастя. Многая літа, 
Многая літа!.. Мій дідусь Микола і родина приїха-
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ли із самої Рогізної, що під Чернівцями, на Святого 
Миколая, витати пана директора, віншувати брата 
Миколу, бадічка Луня. Віват! Прозіт! Дай Боже 
здоровлє!!! 

 А мене саму на тих “срібрних санях”, витесаних 
БогданомІгорем Антоничем, “сніжиста путь” при-
водить до Шишківців, села Кіцманського повіту, де 
маленька дівчинка – моя мама мужньо ковтає гіркі 
пігулки і, не зважаючи на застуду, не втрачає надії, що 
Святий Миколай прийде до неї. І він нарешті справді 
приходить, і ще зза дверей питає, чи в цій хаті живуть 
слухняні діти і чи вони не пустують?.. Мій дідусь мав 
неабиякий акторський хист, сам грав на сцені, а потім 
і ставив українську класику силами аматорських те-
атрів. Він так переконливо входив у роль Святого 
Миколая, що моя маленька мама ще довго не могла 
вийти з дитячої, істинної віри в існування Чудотвор-
ця. А потім Чернівці, Народний Дім, де Іван Франко 
в 1913 році читав свого “Мойсея”, а вже незадовго 
до Другої світової війни, моя мама, ще гімназистка, у 
своїй першій бальній сукні, поспішала до Народного 
Дому на вечерок, влаштований на Миколая з гуртом 
студентів університету. І знову був Святий Миколай 
і Чортик і веселі, дотепні хлопці та дівчата, і поміж 
них гордовита красуня, Софійка Лучик, яка одержала 
від Чортика дуже дорогий дарунок – картонну велику 
паку, обгорнуту шовковим папером. Дівчина відкри-
ла, а там ще одна – менша пачка, далі ще одна. і ще, 
і ще, доки “допорпалася” до маленької коробочки; 
відкриває, а з неї аж під стелю випурхнув горобець, 
залишивши в коробочці лише записку: “Хто високо 
літає, той низько сідає”. 

 Від Ірини Прокопенко одержала чималий спи-
сок акторів, які на той час працювали у Львівській 
філармонії, з проханням: всіх залучивши до участи 
у виставі, нікого не обійти увагою. Чомусь відразу 
уявився вагнерівський “Перстень Нібелунгів” із под-
війним оркестром… Але як цей багатолюдний патос 
умістити в дитячу музичну виставу тривалістю до 
години?.. 

 Архетипи українських казок, де природа і люди-
на виступають у неподільній сув’язі, формувалися в 
далекі дохристиянські часи і дійшли до нас у фоль-
клорі та календарнообрядових звичаях і традиціях. 
Ця незнищенна матриця культури народу існує на 
рівні нашої підсвідомости і попри жорсткі заборони 
адептів атеїзму, не піддається знищенню. Тому нічого 
нового не доведеться вигадувати, бо глибокі смисли 
української казки, її квінтесенція віками вистояна, як 
отой багатогранний дорогоцінний кристал.

 Казка, де замість “Дєда Мароза” до дітей мав 
прийти Святий Миколай, уявлялася мені тим спо-
конвічним весільним деревцем, на гілках якого ба-
чила виразні символи нашого часу – ХХ ст., яке ми-

нає. Але стрижневими були образи Матері й Сина, 
які втілюють сакральну суть зимових календарних 
свят, а також Різдвяна мрія дитини, що здійснюється 
лише тоді, коли для осягнення мети докладаєш усі 
свої сили. В процесі пошуку сюжетної лінії згадалася 
пісенька, яку мені, малій, співала бабуся: 

 Був собі журавель 
 та журавелька,
 Накосили сінця 
 повні ясельця.
 Наша пісня гарна й нова,
 Починаймо її знову!.. 

Сцена з вистави “Чарівна шабля” С. Майданської. Режисер – 
Ірина Прокопенко, художник – Ірина Нірод. Львівська обласна 
філармонія, 1990 р.

 Ñофія ÌаЙданÑька
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 Так до казки прилетіли Журавель та Журавель-
ка – символи вірности. Підступні темні сили їх роз-
лучили, і лише Чарівна шабля Святого Миколая може 
подолати Зло розлуки.

 На той час і свіжа рана Чорнобильської трагедії 
ятрилася в кожному українцеві. Це абсолютне Зло в 
образі Перевертня, що має намір знищити ліси, ріки, 
озера і перетворити рідну землю головного героя на 
пустку, неначе веде нас із казкового світу в драматич-
ну реальність сьогодення, про яку мають пам’ятати 
і маленькі українці. Слуги абсолютного зла, Тарган
Каган та два павуки й павучиха, що обсотали веселий 
світ чорними тенетами павутиння, нагадують нам 
про національну трагедію часів репресивної машини 
Сталіна та Кагановича, але тут абсолютне зло набуває 
буфонадноґротескного забарвлення.

ТАРГАН.  Я Тарган, я Каган,
 В мене чорний жупан.
 Пан, пан, пан, пан,
 В мене чорний жупан!

 
 Iнтриган i брехун,
 Знаменитий шпигун.
 Гун, гун, гун, гун,
 Знаменитий шпигун!

 Як дихну, так брехну,
 Всi чини осягну!
 Ну, ну, як брехну,
 Всi чини осягну,
 
 
 Сяють ось ордени,
 За неправду вони,
 Ой нини, ордени,
 За неправду вони!
 
(Пoкaзуючи нa пaвукiв).
 Ось i слуги мої,
 Брехуни, шахраї.
 Налетять, мов рої,
 Брехуни, шахраї!..

 
 Чортик, супутник Святого Миколая, з’явившись 

на сповненій небезпек дорозі наших героїв, відверто 
бере на кпини “агентів” абсолютного Зла, що, здава-
лося б, уже впритул наблизилися до Козака Назара і 
Журавлика. Та чим більше зло – тим швидше росте 

Сцена з вистави “Чарівна шабля” С. Майданської. Режисер – 
Ірина Прокопенко, художник – Ірина Нірод. Львівська обласна 
філармонія, 1990 р.
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його параноїдальний страх, а живий, нищівний сміх 
паралізує злі сили. Чортик сміється над недорікува-
тими слугами, але не забуває добродушно посміятися 
і над своїм “непослухом”, який став на заваді його 
ангельській долі.

 Я був колись, я був колись
 Ну просто ангел, хоч молись,
 Я ангел був колись.
 Я райськi яблучка садив
 I Бог мене за це хвалив,
 Не раз мене хвалив.
 Та якось раз, немов той бiс,
 Дурний непослух в мене влiз.
 Непослух в мене влiз.
 Я не хотiв до школи йти,
 Новенький ранець берегти,
 Як ти, як ти, як ти!
 I чортика, о диво з див,
 Господь iз ангела зробив,
 Ох, чортика зробив!

 Сили зла відступають перед Біблійним символом 
Любови – материнським хлібом та живою водою, 
відступають перед незламним щитом вірности поб-
ратимів. Навіть зранена природа, повіривши в дар 
Святого Миколая – Чарівну шаблю, що врятує отруєні 
ліси, ріки й озера, знищені Перевертнем, охороняє 
наших героїв, бо це рідна земля, і ми хворіємо й оду-
жуємо разом із нею.

 Та одне – писати й намагатися оживити уявою 
сценічне життя своїх героїв, а зовсім інше – несподі-
вано потрапити у творчий вир цієї екзистенції, коли 
бачиш дивовижне перевтілення, яке стається на твоїх 
очах. Приїхавши до Львова, на прем’єру музичної 
вистави “Чарівна шабля”, я, на щастя, потрапила чи 
не на останню репетицію й наблизилася впритул до 
дійства. І це входження в матеріялізацію ілюзії ста-
ло для мене відкриттям істинного дива, коли актори 
живуть у казковому світі більше, ніж у реальному 
бутті. 

Музична мова композиторів Романа Xабаля та 
Михайла Мануляка, ігрова її доступність і чистота 
зринули з барокового шкільного театру та Різдвяних 
вертепів, її прозора, ясна форма була наче вибагливе 
тонке шитво, що сяє золотими лелітками Свята. Ар-
гументацією цих слів може бути і сценографія, коли 
ми, глядачі, з першого акорду вистави наближаємося 
до ошатної брами Заборовського1, де зпід її арки нас 
вітає Бандурист.

1 Брама Заборовського – пам’ятка архітектури 
національного значення XVIII ст., західний  (з боку Золо-
тих воріт) парадний в’їзд до резиденції київських мит-
рополитів на території Софійського собору у Києві. 
Один із найяскравіших зразків українського бароко.

 Виплекана в лоні родинних національних тра-
дицій, від ранніх літ сформована світоглядна позиція 
дозволила режисерці вистави, пані Ірині Прокопенко, 
доторком вольового “батута” з трупи акторів і музи-
кантів створити гурт однодумців. Здатність об’єднати 
іскрометну радість із пекучим болем створила ефект 
густо оркестрованого симфонічного полотна. Аб
страгуючись від “ортодоксальних канонів” глядаць-
кої зали, я зовсім реально відчувала збитий босими 
п’ятами спориш і нестримний сміх, коли ми в дитинс-
тві гралися на вигоні між гусей та кіз: 

 Був собі журавель, 
 та журавелька,
 Накосили сінця 
 повні ясельця…

 Але унікальним було те, що самі актори, наче 
зачаровані, потрапили під вплив тієї метаморфози і 
вже в новій іпостасі: Калини, Ялини, Горіха, Осокора. 
Журавлика – ні на цаль не здавали своїх позицій.

 Згадую переповнену дітьми і дорослими кон-
цертну залу Львівської філармонії, де не можна було 
відрізнити старого від малого, бо дорослі сміялися і 
плакали, як діти. І тепер, в ювілейну, тридцяту річни-
цю від прем’єри мюзиклу “Чарівна шабля”, з гірко-
тою мушу визнати, що від Чорнобильської трагедії і 
досі “перевертні” далі вже в “турборежимі” приско-
рюють хід екологічних катастроф. Зловісна косарка 
поспішає перетворити на місячний ландшафт наші 
Карпати, де ще донедавна Чугайстер грав на флейті 
Пана. Ми самі щороку стаємо свідками природних і 
рукотворних катаклізмів, тому “Чарівна шабля” – дар 
Святого Миколая – не втрачає своєї актуальности. 
І нашим категоричним імперативом є збереження жи-
вої мови наших традицій – геному української нації, в 
якому зібрано все краще від племен, яким, за словами 
Геродота, Зевс скинув з Олімпу Золотий плуг, щоб мій 
майбутній народ засівав своє Поле Зерном і Словом, і 
попри всі біблійні потопи завжди повертався на рідну 
землю разом із журавлями.

 На закінчення варто згадати слова Дмитра Дон-
цова: “Народ без традицій не живе, а животіє. Коли 
тратить свої, йому вбивають у голову чужі, бо не може 
жити ніяка людська спільнота без певних правил і 
наказів. Традиції – це панцир, який оберігає спільноту 
від ворожих ударів, немов тіло вояка, не дає йому 
охляти. Прив’язання до мови, віри, звичаїв, до ідеалів 
предків, їх моральних, релігійних, політичних, еконо-
мічних і соціяльних догм, вистражданих і викуваних 
в огні змагань і переказаних прадідами внукам, – це 
прив’язання є фундаментом нації”.2 

2 Д. Донцов “Хрестом і мечем”. – Торонто-Нью-
Йорк-Лондон: Ліга визволення України. 1967. – 320 с.

 Ñофія ÌаЙданÑька
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Пригадую, що того далекого 1990го року нас не 
покидало відчуття наближення великих і незворотних 
змін. Особливо це було помітно в культурномистець-
кому просторі: повертались із забуття імена видатних 
українців, відновлювались сторінки історії, вояцькі 
та стрілецькі пісні захопили концертні майданчики і 
серця слухачів. Восени мистецькі колективи Львова 
почали активно готуватись до різдвяних свят: вив-
чали колядки, шукали у найвіддаленіших селах сце-
нарії вертепів. Часто такі різдвяні тексти доводилось 
записувати з уст старших людей, які ще пам’ятали 
“як то колись було”. І саме тієї далекої осени у Львів
ській філармонії приступили до створення новорічної 
вистави, центральним персонажем якої повинен був 
стати сам Святий Миколай.

Ідея постави вистави прийшла від письменниці 
Софії Майданської. Cаме до Львівської філармонії 
звернулася з такою пропозицією авторка  казки 
“Чарівна шабля”. Випускниця Львівської націо-
нальної музичної академії ім. Миколи Лисенка добре 
знала наше місто, адже воно було містом її творчої 
юности. В столиці і багатьох інших куточках України 
до Миколая ще довго звикатимуть, а Львів, здавалось, 

повернення ÑвяÒого Ìиколая

 інна ПАвЛюк

зачекався свого улюбленого героя. Незважаючи на 
активне насадження атеїзму в радянські часи, Святого 
Миколая ніколи не забували на Галичині.

Робота почалася без зволікань (від миті зустрічі 
Софії Майданської з режисером філармонії Іриною 
Прокопенко), одразу у всіх напрямках: допрацьовува-
лись тексти і одразу роздавали виконавцям, вивчались 
пісні і записувались фонограми. До роботи в якості 
сценографа і художника костюмів було запрошено ві-
дому театральну художницю Ірину Нірод. Новорічна 
вистава не була чимось новим  для філармонії, проте 
цього разу все було особливим. Насамперед це стосу-
валося художнього оформлення. Святий Миколай, за 
задумом авторів вистави, не повинен був нагадувати 
ні радянського Діда Мороза, ні закордонного Санта 
Клауса. Коріння цього образу шукали у відроджу-
ваній грекокатолицькій традиції. При пошитті кос-
тюма доводилося вивчати ікони, консультуватись у 
священників. Варто згадати, що яскраві костюми і 
декорації за чудовими ескізами Ірини Нірод ство-
рювались у час, коли бракувало тканин, матеріялів. 
Часто доводилось щось вигадувати, комбінувати, 
виготовляти якісь деталі  із підручних засобів. Не 

Сцена з вистави “Чарівна шабля” С. Майданської. Режисер – 
Ірина Прокопенко, художник – Ірина Нірод. Львівська обласна 
філармонія, 1990 р.

(До 30-річчя прем’єри вистави “Чарівна шабля” С. Майданської)
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обійшлося і без курйозів. Коли художниця філармонії 
Ольга Безпальків замовила у реквізиторів митру (го-
ловний убір) для Святого Миколая, то, здивувавшись 
швидкому виконанню замовлення, наступного дня 
отримала зелену гілочку… мирта. 

Та все ж особливістю такого дійства на філар-
монійній сцені є музика.   Вона справді стала серцем 
вистави і була результатом великої співпраці і  спів-
творчости.  До написання музики приступили одразу 
два добре знані у Львові композитори – Михайло Ма-
нуляк та Роман Хабаль. На той час вони обидва були 
авторами українських шлягерів, кожен з них міг би, 
напевно, самотужки взятися за цю роботу, маючи за 
спиною значний творчий “багаж”. Михайло Мануляк 
відомий у музичних колах, насамперед, як засновник 
найпершої, ще добілозірівської “Ватри”. Роман Ха-
баль вже мав досвід театрального композитора, він 
писав музику до вистави “Звичайна горошина” у Те-
атрі ім. Марії Заньковецької. Та саме вистава “Чарівна 
шабля” стала тим простором, у якому обом компози-
торам не було тісно. Навпаки, музичні номери, часто 
контрастуючи, взаємодоповнювались і були написані 
ніби в  єдиному кольорі. Музика створювалась од-
ночасно з репетиціями, і ми, артисти, були свідками 
цього дива народження прекрасного. Пам’ятаю, як 
знайомились з новими піснями, намагались відтво-
рити голосом характери, рухатись у відповідному 
стилі. 

Режисерці Ірині Прокопенко довелося цього разу 
працювати набагато більше, ніж зазвичай. Окрім ро-
боти з акторами над створенням яскравих образів, 
треба було чітко організувати масові сцени,  музич-
ні номери збагатити хореографією, по
ставити  сценічний бій. Крім того, до 
вистави були залучені діти –  учасники 
ансамблю “Щасливе дитинство” під 
керівництвом Лесі Салістри. Репети-
ції   тривали щодня. Наближалась дата 
прем’єри  – 18 грудня 1990 року.

Відсутність завіси на сцені Львів
ської філармонії стала своєрідною пе-
ревагою, адже глядачі одразу опинялися 
у фантастичному світі. Химерні візе-
рунки на рамці “театру в театрі”, ви-
гаданій Іриною Нірод, заворожували, 
запрошували до чарівної казки. 

І ось у залі гасне світло і звучить 
музика. Багато років потому ця чарівна 
глибока мелодія викликає такі ж почут-
тя, як і вперше –  відчуття причетности 
до важливої історії, яка отот розпоч-
неться. Під перші акорди  з’являється на 
сцені оповідачкобзар. Цей образ втілив 
найстарший на той час артист філар-

монії Григорій Житников. Він неспішно заводить роз-
мову з глядачем. У наступній сцені ми потрапляємо у 
затишну хатинку, де маленький хлопчик мріє про най-
кращий подарунок – козацьку шаблю. Чи не вперше 
за багато років зі сцени промовлялась молитва “Отче 
наш”, молитва напередодні дня Святого Миколая. А 
далі глядачі опинялися у чарівному сні: хлопчика, що 
тепер став дорослим, будив поранений Журавлик, і 
герої вирушали на пошуки чарівної шаблі, щоб звіль-
нити прекрасний Калиновий край від лихого Перевер-
тня. Звичайно, їх на цьому шляху чекали різноманітні 
пригоди й випробування.  Особливо проникливою 
була сцена прощання, де мати благословляла сина на 
далеку дорогу. Піднесено грали цю сцену артистки 
Лариса Даренська і Лариса Дашич. Солісти Богдан 
Косопуд та Володимир Цімура часто виступали в 
дуеті на філармонійних концертах,  напевно тому 
похідний марш їхніх героїв – Козака і Журавлика – на 
кожній виставі супроводжували оплески.

Сцени змінювали одна одну з блискавичною 
швидкістю. Кожен герой сприймався як символ. На 
сцені оживав казковий ліс. Калина – Лариса Родзь – 
рятувала героїв, попередивши про небезпеку. Їй допо-
магали Горіх –  Володимир Паславський, Ялина – Га-
лина Дубенскова, а також Квіти та Метелики – діти 
з ансамблю Лесі Салістри. До речі, з цього дитячого 
колективу вийшло багато яскравих виконавців і му-

 ²нна павлЮк
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зикантів, а участь у виставі була для них і гарним 
досвідом, і цікавою пригодою.

Казка – як завжди, боротьба добра і зла. Темні 
сили стають на перешкоді  героям. Керує всіма гене-
рал ТарганКарган, якого з особливим гумором і май-
стерністю зіграв Ярослав Винник, а в його підпоряд-
куванні команда шпигунів – павуків і тарганів. Саме 
у цій розмаїтій компанії у ролі Павучихи на сцені 
філармонії дебютувала і я. Попри спільне завдання, 
кожен наш “вояк” мав свій характер. Згадую ревно-
го служаку, якому найбільше діставалося у бійках –  
Володимира Стецину, забудькуватого і недолугого 
підлизу – артиста оригінального жанру Юрія Меха. 
Мені ж, як  жінці, належало бути хитрою і весь час 
підказувати щось на вухо зверхникові. Сама вистава і 
негативна роль давали свободу існування на сцені. У 
нашій “шпигунській армії” мало не щодня народжу-
вались імпровізації, виникало непередбачуване спіл-
кування із залом, адже юні глядачі намагалися всіляко 
нам перешкодити. Особливе задоволення мали і ми, і 
глядачі від полювання на маленького  Чортика, який 

несподівано стає на бік добра. Цей образ втілили, 
кожна зі своїм шармом, одразу дві виконавиці – Лілія 
Коструба та Людмила Стецина…

Усі чекали на  обіцяну зустріч з самим Святим 
Миколаєм. І ось наші герої, подолавши  всі випробу-
вання, діставалися “сьомого неба”. Не раз, спостері-
гаючи в залі за глядачами, помічала сльози у них на 
очах під час цієї сцени. В супроводі ангелів, у сріб-
лястому вбранні, Миколай ніби насправді сходив з 
небес. Ні в кого не виникало сумніву, що дар Святого 
Миколая – чарівна шабля – це дар усьому українсь-
кому народові.

А далі – бій і перемога! Казка і сон скінчились. 
Хлопчик Назарчик прокинувся. І от найбільша 
радість – його мрія збулася, він отримав від Ми-
колая справжню козацьку шаблю. Серед юних ар-
тистів, яких було багато у ролі хлопчика, найбільше 
запам’ятався Назар Винник, тезко головного героя. 
Фінал вистави – яскрава пісня, мелодію якої 
пам’ятатиму завжди. Усі герої, навіть поганці, що 
тепер стали добрими, прийшли до Назарчика на свя-
то. Прийшов і сам Святий Миколай. Перший, після 
довгої перерви, Святий Миколай на українській сцені. 
Сивочолий Євген Романюк згодом з року в рік вихо-
див у цій ролі, і багато глядачів визнавали, що це був 
найкращий Миколай, якого їм доводилося бачити. І 
досі, згадуючи, ніби чую оксамитовий голос артиста: 
“Бережіть, шануйте рідну землю, рідну мову, рідні 
міста і села... щоб мандрівники з далеких країв могли 
сказати: “Які прекрасні діти у МатеріУкраїни!” 

У той далекий рік, починаючи від дня Святого 
Миколая і до Різдва, ми грали по три вистави щодня. 
Перед кожною виставою юних глядачів зустрічали 
Козак і Дівчина. Замість програмок роздавали надру-
кований на жовтому (бо ж дефіцит) папері життєпис 
Святого  Миколая, єпископа далекого  східного міста, 
який ще за свого життя здобув любов і прихильність 
людей. Ці маленькі аркуші паперу тоді здавались мені 
сірими і непривабливими, але діти й дорослі дуже 
активно розбирали їх. Тепер шкодую, що не зберегла 
пам’ятки про той далекий рік. А, може, у когось він 
таки зберігся?

Наступного ж сезону грали нашу виставу перед 
глядачами вже Незалежної України. Лише з віддалі 
часу розуміємо важливість кожної події, свідками і 
учасниками якої ми були. Ми повернули до Львова 
Святого Миколая. 
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Богдан воЛошинсЬкиЙ

р²дк²Ñна Ñв²Òлина корифея українÑького ÒеаÒру 

Засновник українського професіонального театру, 
режисер, драматург і  актор Марко Кропивницький, 
180річчя від дня народження якого відзначалося у 
2020 р., мав величезний вплив на розвиток галиць-
коукраїнського драматичного театру. Він особисто 
підтримував творчі контакти протягом усього свого 
життя з багатьма галицькими акторами і театраль-
ними діячами, з якими запізнався у часі свого кіль-
камісячного перебування у Галичині 1875 р.  Засвід-
чують це його листи і подаровані світлини, одну з 
яких можна побачити серед документів збереженої 
частини архіву артистичного подружжя Івана та Іван-
ни Біберовичів1. Як показало наше  дослідження, ця 
світлина видатного українського театрального діяча 
дійсно є рідкісною (ймовірно, уцілілою в єдиному 
примірнику).  

Портрет М. Кропивницького виконаний у петер-
бурзькому фотоательє  Н. Ануфрієва. На звороті – дар-
чий автограф корифея української сцени: “Шановній 
пані Биберовичовій видъ Марка Кропивницкого. СПб 
[СанктПетербург], 16 генваря 1887 р.” Пошкоджена 
поверхня і пошматований цвяшками (для кріплення 
на стіні) верх світлини засвідчують її довголітні гас-
трольні мандри з примадонною Руського народного 
театру, для котрої портрет “батька українського те-
атру” був майже іконою.

Познайомилася юна актриса Ляновська (ранній 
сценічний псевдонім Іванни  Біберович, уродженої 

(До 180-річчя від дня народження Марка Кропивницького)

Коралевич) з Марком Кропивницьким 1875 р. під час 
його піврічної роботи режисером у трупі Руського 
народного театру, що його очолювала тоді Теофіла 
Романович. Властиво, нам не відомо, чи й привер-
нула чимось до себе Іванна його увагу, оскільки на 
театральному кону вона у тому році робила щойно 
перші кроки, виступаючи переважно у масових сце-
нах і виконуючи дрібні ролі у виставах. Описуючи 
у мемуарах “За тридцять п’ять літ” свої враження 
від короткочасної праці у галицькому театрі, Мар-
ко Кропивницький зі симпатією згадує лише стар-
шого брата Іванни – актора Михайла Коралевича: 
“Межи тамтешніми артистами зустрів я скількохсь 
академіків, які ради діла ладні були навіть самі поміст 
на кону замітати…Гродський, Коралевич, Вітушин
ський…” [1].

Пізніше засновники і керівники Руського на-
родного театру ще кілька разів ініціювали приїзд 
М. Кропивницького до Галичини й провадили з ним із 
цього приводу перемовини, однак більше він на Над-
дністрянщину прибути не зміг. Натомість прийшли 
на галицьку сцену його драматичні твори. Першим 
твором  М. Кропивницького, поставленим на сцені  
Руського народного театру, стала драма “Глитай, або 
ж Павук” (йшла під назвою “Глитай”), прем’єра якої 
відбулася у Станиславові (тепер ІваноФранківськ) 
3 жовтня (н. ст.) 1885 р. на бенефіс Іванни Біберо-
вич, котра виконала роль Олени. Дякуючи галицьким 
артистам за виставу його п’єси у листі до режисера 
театру І. Гриневецького від 9 (21 н. ст.) жовтня 1885 р. 
з РостованаДону, автор адресував бенефісантці такі 
слова: “(…) ще більш я вдячний пані Біберовичовій 
за те, що вона зволила оказати таку любу честь моїй 
творі, що занотувала перше представлення “Глитая” у 
Галичині своїм бенефісом” [2]. Зауважимо також, що 

1 Іван Біберович (1854–1920) – український теат-
ральний діяч, актор і  режисер, директор Руського 
народного театру у 1882–1892 рр. Іванна Біберович 
(1858– 1937) – українська драматична актриса. Доку-
менти з архіву Івана та Іванни Біберовичів зберігають-
ся в архіві автора статті.
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керівники Руського народного театру І. Біберович та 
І. Гриневецький, готуючи прем’єру драми “Глитай”,  
мали намір запросити М. Кропивницького, М. Зань-
ковецьку та М. Садовського на гостинні виступи до 
свого театру під час осінніх гастролей у Львові. Цю 
новину навіть поширили галицькі часописи [3], однак  
візит високих гостей не відбувся.

Другою на сцену Руського народного театру всту-
пила “шуткаоперетка” “Пошились у дурні”, яка упер-
ше і з добрим сприйняттям публікою була відіграна у 
Львові 29 листопада (11 грудня н. ст.) 1886 р., в один 
вечір з “Назаром Стодолею” Т. Шевченка і знову ж 
на бенефіс І. Біберович. Дата “16 січня 1887 року” (за 
старим стилем) на світлині дозволяє нам з’ясувати 
обставини, за яких вона була подарована артистці. 
Очевидно, отримавши звістку про успіх у Галичині 
вистави другої своєї  п’єси, М. Кропивницький також 
надіслав свою подяку театрові, а для Іванни Біберо-
вич, яка власним мистецьким авторитетом сприяла 

популярності його драматичних творів на галицькій 
сцені, переслав на знак вдячности й поваги свій фо-
топортрет з дарчим написом. 

Січневі дні 1887 р. були часом тріюмфу україн
ського театру у Петербурзі. Столична публіка 13 січня 
уперше дивилася “Пошились у дурні”, 14 січня від-
булася вистава “Наталки Полтавки” І. Котляревсь-
кого, від 15 до 17 січня вистав не було, а 18 січня2 
повторювалася “Наталка Полтавка” [4]. Саме у ті дні 
короткого перепочинку у напруженій режисерській, 
акторській та організаторській роботі М. Кропив-
ницький знайшов час подякувати своїм галицьким 
побратимам за поставу його твору, роботу над яким 
він розпочав якраз під час свого короткочасного пе-
ребування в Галичині. Про існування супровідного 
листа до світлини можемо здогадуватися зі змісту 

Фотопортрет Марка Кропивницького, подарований Іванні 
Біберович. Санкт-Петербург, 16 січня (ст. ст.) 1887 р.

Дарчий напис на звороті фотопортрета Марка
 Кропивницького, подарованого Іванні Біберович.

2  Дати подано за старим стилем.
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новини,  поміщеної у львівському часописі “Діло” за 
24 січня (5 лютого н. ст.)  1887 р.: “Український театр 
М. Кропивницького відограє сими днями в Петербур-
зі мелодраму Гушалевича “Підгоряни” з прекрасною 
музикою М. Вербицького” [5]. Інформацію про на-
мір М. Кропивницького у столиці Російської імперії 
здійснити виставу переробленої ним для своєї сцени 
галицької мелодрами3 редакція часопису, мабуть, узя-
ла з його листа. Слід відзначити, що про листування 
М. Кропивницького з галицькими колегами у тому 
часі мусимо говорити лише у припущеннях, оскільки 
цю неоціненну творчу кореспонденцію не пощадило 

воєнне і революційне лихоліття: у роки першої світо-
вої війни у Львові згоріла більша частина театральної 
бібліотеки товариства “Руська бесіда” (засновник 
Руського народного театру), серед документів якої 
зберігалося й листування з драматургами, а в грудні 
1917 р. пожежа знищила разом із садибою на хуторі 
Затишок на Харківщині увесь театральний архів са-
мого М. Кропивницького.

Зауважимо також, що дослідникам історії ук-
раїнського театру відомі – схожі зі збереженим в 
альбомі Іванни Біберович – фотопортрети М. Кропив-
ницького, виконані тоді ж і в тому самому інтер’єрі в 
ательє Н. Ануфрієва, проте в інших ракурсах. Серед 
них – широко знана і часто публікована у театрознав-
чих виданнях світлина з портретом у повний зріст, 
подарована М. Заньковецькій із датою 16 лютого 
1887 р. [6], а також опублікований на другій сторінці 
книги А. Суворіна “Хохлы и хохлушки” фотопортрет 
М. Кропивницького (із газетою “Новое время”, яку 
видавав А. Суворін, у правій руці) [7]. Відзначимо 
й те, що провівши дослідження іконографічних ма-
теріялів у фондах Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України та Музею театрального, музич-
ного та кіномистецтва України у Києві дублікатів 
фотопортрета М. Кропивницького такого зразка, як 
подарований І. Біберович, ми не виявили.

Досліджена унікальна світлинапортрет Марка 
Кропивницького є ще одним свідченням підтримання 
плідного творчого діялогу між театральними діячами 
Наддніпрянщини й Галичини в кінці ХІХ століття.
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Фотопортрет Марка Кропивницького, подарований Марії 
Заньковецькій. Санкт-Петербург, 16 лютого (ст.ст.) 1887 р.

3 Мелодрама І. Гушалевича “Підгоряни” (у перероб-
ці М. Кропивницького) справді була у репертуарі трупи, 
однак під час зимових гастролей 1887 р. у Петербурзі її 
вистава не відбулася через заборону царської цензури.
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У численному оперному репертуарі Соломії Кру-
шельницької вагоме місце посідають твори польських 
композиторів: С. Монюшка (“Галька”, “Графиня”), 
В. Желенського (“Ґоплана”), З. Носковського (“Лівія 
Квінтілія”), А. Мюнхгаймера (“Мазепа”). Пропоно-
вана стаття присвячена менш відомим операм, напи-
саним на сюжети драм Ю. Словацького.

Владислав Желенський (1837–1921) – компози-
тор, педагог, музичний критик – працював у різних 
жанрах. Лірика, пісенність властиві як його вокаль-
ним творам, так і усім формам інструментальної 
музики. Важливе значення для польської музичної 
культури мають чотири опери Желенського, які зма-
льовують події національної історії, картини народ-
ного побуту і поезію народних переказів. Знаменно, 
що прем’єри усіх цих творів відбулись у Львові або 
силами львівських артистів під час гастролей: “Кон-
рад Валленрод” (за однойменною поемою А. Міцке-
вича; Львів, 1885), “Ґоплана” (за драмою Ю. Слова-
цького “Балладина”; Краків, 1896), “Янек” (відкриття 
Міського театру у Львові, 1900), “Давня казка” (за 
романом Ю. Крашевського; Львів, 1907).

Драма “Балладина” була написана Ю. Словаць-
ким у час спаду революційної хвилі після поразки 
листопадового – 1830 р. – повстання. Вона вражала 
сучасників своїм оригінальним висвітленням злобо-
денних етичних, філософських, політичних проблем. 
“В пошуках ідеального героя, в прагненні з’ясувати 
причини національної трагедії і майбутню долю рід-
ного народу, Словацький вдається до народних мітів, 
легенд, повір’їв” [1, 73]. Безперечно, звернення до міту 
як художньої форми сприйняття дійсности є однією із 
теоретичних засад романтизму. (Цікаво, що за часів 
Словацького поширеною була легенда про зникнення 
справжньої корони Леха, тому цар Микола І й не міг 
коронуватись на дійсного польського короля).

Звідси складна символіка, багатозначність образів 
і ситуацій. Отож цілком зрозуміло, що безпосереднє 
використання поеми Ю. Словацького як оперного 
лібрето, навіть із скороченнями, виявилось немож-
ливим. Тому автори опери – композитор Владислав 
Желенський та лібретист Людомил Ґерман – оминули 
низку сюжетних ліній і на першому плані поставили 

ÑолоÌ²я крушельницька в операх 
на ÑЮжеÒи Юл²уша Ñловацького

Мар’яна ЗУБеЛяк

Соломія Крушельницька. Варшава, поч. ХХ ст. 
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фантастичні образи: Ґоплану та її королівство ельфів 
і домовиків. Звідси й назва опери, що пояснюється 
також оглядом на цензуру, адже царська влада в тих 
часах неохоче сприймала будьякі зв’язки з творчістю 
Ю. Словацького.

Подамо короткий сюжет опери. Дія відбувається 
над озером Ґопло у прадавні часи. Королева ельфів 
Ґоплана палає почуттям  любови до простого смерт-
ного – селянина Ґрабця. Однак той кохає Балладину, 
старшу доньку Вдови. До лісу на полювання приїз-
дить князь Кіркор зі своїми лицарями. Він зустрічає 
Балладину та її сестру Аліну і закохується в них. Щоб 
допомогти йому зробити вибір, Вдова посилає доньок 
до лісу по малину: котра першою назбирає глечик – та 
стане дружиною Кіркора. Швидше впоралась Алі-
на, тому заздрісна Балладина вбиває сестру. На чолі 
злочинниці з’являється кривава пляма, яку немож-
ливо стерти. Щоб її приховати, вона перев’язує чоло 
стрічкою. Єдиним свідком убивства є Ґрабець, якого 
Ґоплана перетворила на вербу.

Балладина стала дружиною Кіркора. Вона досяг-
ла всього, до чого прагнула, однак не зазнала щастя 
й радости. Балладина зраджує чоловіка, зваблюючи 
лицаря Кострина, виганяє на вулицю матір, отруює 
Ґрабця, щоб той не розповів про вбивство Аліни. 
Врешті злочинницю чекає справедлива кара – удар 
блискавки вбиває Балладину.

Прем’єра опери відбулась у Кракові 23 липня 
1896 р. під час традиційної гостини артистів львів
ського Міського театру (наступного року опера була 
поставлена у Львові, а в січні 1898 р. у Варшаві). 
Виконавський склад: Камілова, О. Дембовська, І. Бо-
гусівна, С. Крушельницька, К. Клішевська, О. Мишу-
га, Р. Сенкевич, Ґ. Ґурський [2]. Соломія Крушель-
ницька виступила тоді в партії Аліни. В рецензії на 
прем’єру оглядач газети “Dziennik Krakowski” ос-
новну увагу зосередив на самій опері, оминаючи, на 
жаль, власне виконавський бік вистави [3]. Короткий 
відгук на інтерпретацію ролі С. Крушельницької зна-
ходимо у львівському часописі: “Першу дію дуже 
ефектно завершує спів Аліни, яка залишається на 
сцені сама і поринає у мрії про прекрасного лицаря. 
Ця високопоетична пісня викликала щедрі оплески 
виконавиці ролі п. Крушельницькій і чудову овацію 
Желенському” [4]. 

Цікаво, що згодом саме із участю С. Крушельни-
цької у прем’єрі “Балладини” деякі музичні критики 
пов’язуватимуть початок її успішної кар’єри [5].

Очевидно, що в цій наскрізь ліричній партії 
артистка виступила лише на прем’єрних виставах. 
Згодом, у Варшаві, Крушельницька включить до сво-
го репертуару інший, складніший, образ опери Же-
ленського, який більше відповідатиме її сценічному 
амплуа, – Балладину.

Як відомо, восени 1898 р. Крушельницька стала 
солісткою Великого театру у Варшаві. Тоді Варшав
ська опера (як і більшість світових театрів) пережива-
ла період боротьби з пануванням “італійщини” – як в 
репертуарі, так і виконавському складі. Високі кошти 
утримання італійських співаків поглинали левову 
частку театрального бюджету на шкоду національно-
му музичному мистецтву. Отож, щоб зміцнити поль-
ський склад, режисер Юзеф Ходаковський запросив 
нові виконавські сили, більшість із середовища вихо-
ванців львівської школи: Я. Королевич, С. Крушель-
ницька, Є. Штрассерн, С. Сенкевич, М. Левицький, 
А. Дідур. Дирекцію виділу опери з вересня 1898 р. 
обійняв Е. Млинарський (чи не перший польський 
диригент після Монюшка). Палкий шанувальник 
національної музики, він сприяв поставам на сцені 
варшавського театру опер польських композиторів.

Третьою оперою, в якій виступила С. Крушель-
ницька перед публікою Варшави (після “Аїди” Верді 
та “Гальки” Монюшка), стала саме “Ґоплана”.

“Панна Крушельницька в ролі Балладини ство-
рила постать психологічно оправдану і мистецьки 

Ìар’яна ÇуБеляк

Композитор Володислав Желенський
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довершену”, – так у суперлятивах стверджував відо-
мий музичний критик А. Сиґетинський, який щиро 
підтримував С. Крушельницьку з перших її кроків 
на варшавській сцені. “Це була страшна Балладина, 
як в трагедії Словацького: пристрасна у вчинках, але 
без чуттєвости, яскрава, дошкульна в словах і під-
ступна в думках. Лише така велика артистка, якою є 
панна Крушельницька, могла відважитись на подібне 
трактування партії. Сцена вбивства сестри жахала 

цинічністю, а тріюмф “Я буду панею” 
імпонував силою, енергією волі… .

Треба додати, що п. Крушельни-
цька, попри усю яскравість фразуван-
ня і рельєфність гри, ні разу не пере-
ступила меж вишуканого мистецтва. 
Її інтонації зовсім позбавлені надмір-
ностей, а драматичні спалахи гніву, 
ненависти або пристрасти ні на хви-
лину не переставали бути музичними 
звуками, що вимагає природа і харак-
тер мистецтва.

Публіка у багатьох моментах була 
глибоко схвильована, адже п. Кру-
шельницька підкреслює підступну 
душу Балладини так сміливо в ціло-
му і так сильно та логічно в деталях, 
що віриш у правдивість цього обра-
зу... Її Балладина жахає інстинктами 
і водночас захоплює їх вираженням. 
Желенський, осяваючи музикою ге-
роїню Словацького, думав лише про 
таку Балладину” [6]. 

До захоплених відгуків долуча-
ються також інші рецензенти, проте 
висловлюють деякі зауваги. Зокрема, 
так пише Ю. Статтлер: “П. Крушель-
ницька вперше виступила в партії 
Балладини (у Кракові ми бачили її в 
ролі Аліни). … П. Крушельницька має 
найбільше труднощів до подолання і 
найважче поле для праці. Характер 
її героїні постійно змінюється – від 
жадоби багатства і величі до заздрос-
ти та злочину, – які стають чимраз 
сильнішими. П. Крушельницька ще 
не змогла вирізьбити риси героїні від 
моменту її появи на сцені, коли кожен 
рух, усміх, погляд вже є психологіч-
ною грою і знайомить нас з почуттями 
“дивної дівчини”. Натомість в момен-
тах грізного спалаху – п. Крушельни-
цька з усією силою і проникливістю 
вступає в дію трагедії. Однак, потім 
не може втриматись на емоційному 

рівні героїні, душа якої сповнена чорних підступів і 
водночас докорів сумління. Щодо співу – не можна 
нічим дорікнути чудовій артистці, бо захоплює хви-
лями прегарного голосу і досконалим співом” [7].

З. Носковський, рецензент газети “Wiek”, відзна-
чає розлогий діяпазон голосу С. Крушельницької, 
майстерність співу, захоплюючу сценічну поставу, 
інтелігентну гру, що в недалекому часі дасть артистці 
стати оздобою варшавської опери. В трактуванні ж 

Великий театр. Варшава.

Ескіз декорації до вистави “Ґоплана” 
за драмою Ю. Словацького “Балладина”.
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образу Балладини висловлює побажання більшої під-
ступної кокетливости в дуеті з Кострином, а в сцені з 
матір’ю – сильнішого гніву, майже шаленства, неса-
мовитости. Далі автор статті підкреслює, що завдяки 
частішим виступам в опері Желенського артистка 
цілковито зуміє опанувати цю похмуру постать [8].

І справді, відгуки на подальші вистави “Ґоплани” 
за участю С. Крушельницької переконують, що ця 
партія стала однією з найкращих в репертуарі ар-
тистки. “Хвилювала силою виразу, часто виклика-
ла відчуття жаху”, – читаємо на сторінках часопису 
“Wiek” [9].

“П. Крушельницька в сцені вбивства сестри 
зуміла показати драматичну силу, і, загалом, образ 
Балладини втілила з великою виразністю як у співі, 
так і в надзвичайно майстерній грі”, пише рецензент 
газети “Słowo” [10].

Про свої незабутні враження від вистави за учас-
тю С. Крушельницької згадує також автор інтерв’ю 
“У п. Соломії Крушельницької”, вміщеного на сторін-

ках журналу “Край”(виходив у Петербурзі польською 
мовою). “Панна Крушельницька втілює образ Бал-
ладини з незрівнянною майстерністю. Співала, як 
завжди, всією повнотою свого чудового голосу. 
Спалахи пристрасти, весь жах по вчиненім злочині 
та боротьба з докорами сумління – все передавав 
справді натхненний спів у поєднанні з майстерною 
акторською грою” [11, 512].

С. Крушельницька високо цінувала твір В. Же-
ленського, проте вважала роль Балладини надзви-
чайно драматичною і втомлюючою; очевидно тому 
оперу ставили не так часто.

Згадки про останні виступи С. Крушельницької 
в опері “Ґоплана” датуються кінцем сезону 1900–
1901 рр. Нагадаємо, що тоді тривалий час у певних 
колах Варшави поширювались плітки і пересуди, 
що нагнітали конфліктну ситуацію навколо артис-
тки. Вражена несправделивими звинувачуваннями, 
інтригою, Крушельницька вирішує попрощатися з 
Варшавою – 13 червня вона співає партію Балладини 

Ìар’яна ÇуБеляк

Соломія Крушельницька після бенефісу. Варшава, 1899 р.
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(Крушельницькій закидали, зокрема, ігнорування 
опери Желенського). Прощання з артисткою вили-
лось у зворушливий вияв любови, про що читаємо 
на сторінках часопису  “Wiek”.

“Після І дії при піднесеній завісі на сцену ви-
несли на мольберті з жовтогарячих квітів величез-
ну таріль, на якій білими гвоздиками було написано 
“Повертайся до нас!”. Винесли також розкішний 
кошик червонорожевих троянд у формі піраміди, 
на вершечку якої була срібна зірка з написом “Меа”, 
зробленим із штучних діямантів. На стрічках букетів 
і вінців – написи: “Славетній артистці”, “Гальці, Гра-
фині, Балладині, душа яких відлітає разом з тобою” 
та ін. Біля одного з кошиків лежав сувій паперу, на 
якому було кілька тисяч підписів шанувальників, що 
благали артистку не покидати варшавську сцену.

Після арії в ІІІ дії на сцену внесли обв’язаний 
квітами транспарант із написом: “Пані Крушельни-
цькій – найбільшій артистці – до побачення! Де б ти 
не співала – ми з тобою, шанувальники ідеального 
мистецтва”. На подушечці з квітів п. Крушельницькій 
подали золоту печатку з коштовним камінням, яка 
колись належала пані КаллерґіМухановій (з дому 
Нессельроде).

Публіка з лож і партеру засипала артистку буке-
тами квітів” [12].

Ще одна опера з репертуару Крушельницької, 
написана за мотивами твору польського поета – “Ма-
зепа” А. Мюнхгаймера.

Адам Мюнхгаймер  (1830–1904) – композитор, 
диригент, педагог, один із засновників Варшавського 
музичного товариства (1871), довголітній директор 
Варшавського оперного театру. У своїй творчості 
(опери, музика до драматичних вистав, оркестрові 
твори, духовна музика, численні хори та пісні) він 
продовжував традиції С. Монюшка. В основі опери 
“Мазепа” – сюжет однойменної трагедії Ю. Слова-
цького (автор лібрето М. Радзішевський), яка від-
значається напруженим динамічним розвитком дії, 
трагізмом конфлікту, майстерною індивідуалізацією 
характерів. Напевно, тому вона єдина з творчої спад-
щини поета побачила світло рампи ще за його життя 
і до наших днів ставиться на сценах польських і за-
рубіжних театрів. У змалюванні центральної постаті 
Мазепи Ю. Словацький взорується на поширений 
в літературі (Ф . М. Вольтер, Дж. Байрон, В. Гюґо, 
Ю. Залеський) художній образ любовного авантю-
риста і шляхетного лицаря.

... У замку Воєводи шляхтичі чекають прибуття 
короля ЯнаКазимира. Кастелянша розповідає Амелії 
про численні любовні пригоди королівського пажа 
Мазепи.

Мазепа освідчується в коханні Амелії, однак вона 
з погордою відкидає його слова. Коли Мазепа хоче 
вийти з кімнати господині дому, йому заступає дорогу 
Збіґнєв (син Воєводи від першого шлюбу), і вони 
схрещують шаблі. Прихід Воєводи зупиняє поєдинок. 
Син пояснює ситуацію, тоді обурений Воєвода вима-
гає від короля відіслати Мазепу до Варшави.

Король сам захопився чарівною дружиною Воєво-
ди і хоче викрасти її. Мазепа намагається попередити 
Амелію про небезпеку. Він прямує до її кімнати, та, 
почувши якийсь шум, ховається в спальні. Заходять 
Амелія та Збіґнєв. Амелія знає про почуття пасинка 
і сама кохає його. Проте для всіх буде краще, якщо 
юнак покине замок.

З’являється Воєвода. Він бачив, як Мазепа за-
ходив до кімнати його дружини, і тепер хоче спій-

Соломія Крушельницька (ймовірно, в ролі Амелії, “Мазепа” 
А. Мюнхгаймера). Варшава.
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мати кривдника. Збіґнєв стає на захист Амелії. Тоді 
Воєвода наказує замурувати спальню дружини, а її 
ув’язнити.

За велінням короля зведену стіну розвалюють і 
всі бачать знесиленого Мазепу. Він розповідає про 
те, що сталося й присягає у невинності Амелії. Од-
нак Воєвода не вірить йому. У поєдинок із пажем, 
замість Воєводи, вступає Збіґнєв, котрий, щоб вря-
тувати честь невинної Амелії, заподіює собі смерть. 
Дізнавшись про загибель юнака, Амелія приймає 
отруту і вмирає над труною пасинка. Воєвода про-
ти волі короля розправляється з Мазепою. А коли 
наближається королівське військо, підпалює замок і 
заколює себе стилетом.

Прем’єра опери відбулась 1 травня 1900 р. на 
сцені Варшавського театру в рамках святкування 50
ліття мистецької діяльності А. Мюнхгаймера. Ще 
задовго до вистави шпальти газет рясніли повідом-
леннями про підготовчі роботи: склад виконавців, 
пишні мальовничі костюми, багаті декорації, замов-
лені віденській фірмі Burghardta.

Учасники прем’єри: режисер Ю. Ходаковський, 
диригент Е. Млинарський, хореографія Р. Ґрассі. Ви-
конавський склад: А. Дідур–Воєвода, С. Крушель-
ницька–Амелія, С. Сенкевич–Мазепа, В. Ґромбчев
ський–Збіґнєв, Ґорський–Король; в інших партіях 
Д’Оріо, С. Волошко, Г. Кавальський [13].

Величезний успіх супроводжував кожну виста-
ву опери. Окремі номери викликали гарячі оплески 
слухачів, а по завершенні чергової дії артистів бага-
торазово викликали на сцену і обдаровували квіта-
ми. Музичні критики писали, що всі виконували свої 
партії захоплено, мало не з пієтизмом.

Ю. Статтлер, рецензент газети “Słowo” назвав 
С. Крушельницьку “піднесеною, ідеально натхнен-
ною, скульптурно витонченою в кожному русі, пог-
ляді, слові. Її спів, звучання голосу в поєднанні з 
чудовою грою зворушували слухачів, підіймали до 
вершин, де ідеальне мистецтво так єднається з прав-
дою” [14]. 

До суперлятивів долучається і рецензент газети 
“Wiek”: “Панна Крушельницька з усіх оглядів була 
на висоті здобутого визнання. Сцена присяги, арія 
у в’язниці, сцена смерти – лише їх достатньо, щоб 
цей новий образ поставити в ряд найкращих творінь 
знаменитої примадонни” [15].

У статті О. Полінського читаємо: “Її героїня була 
ніби квіткою в оранжереї, вразливою на впливи най-
делікатнішіх почуттів, високопоетичною, шляхетною 
постаттю в душі і в зовнішності. Емоційний спів, 
прекрасна дикція, чудова акторська гра... часто зво-
рушували публіку до глибини душі”. Автор називає 
виконання Крушельницької майже ідеальним і вис-

ловлює лише одну заувагу щодо байдужости, “з якою 
слухала розповідь Мазепи про його дводенну неволю 
і причину добровільної згоди на замурування жив-
цем” [16]. 

А вже у наступному відгуку О. Полінський пише 
так: “Панна Крушельницька в партії Амелії, ніби в 
шахтах Кімберлі, знаходить щораз нові діяманти 
натхнення в творчості Мюнхгаймера, які мистець-
ки шліфує своїм прегарним голосом і дарує слуха-
чам” [17]. 

Безперечно, і “Ґоплана”, і “Мазепа” за участю 
С. Крушельницької стали окрасою варшавської сце-
ни, “притягальною силою”. Тому без перебільшен-
ня можемо стверджувати, що саме переконливому 
втіленню жіночих образів нашою артисткою опери 
В. Желенського та  А. Мюнхгаймера завдячують свій 
успіх і вагому роль в тогочасному театральному ре-
пертуарі.
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Навесні 8 березня 2020 року минуло 120 літ від 
дня народження однієї з визначних постатей ук-
раїнського театру XX сторіччя, народної артистки 
України Софії Володимирівни Федорцевої[1]. Дале
кого 1927 року вона зі Львова, долаючи кордон, при-
їхала у Харків на запрошення Леся Курбаса в театр 
“Березіль”. З цим театром назавжди поєднала свою 
творчу долю, пережила з ним і радісні, і трагічні дні та 
всілякі метаморфози. Повну сил та енергії 1960 року 
її “виштовхнули” на пенсію з групою інших березіль-
ців. Рішення не опротестовувала, покинула Харків і 
повернулася до Львова – міста своєї молодости. Тут у 
її однокімнатній квартирі по вулиці Військовій (тепер 
Станіслава Людкевича) виник своєрідний “салон” 
львівської інтелігенції. Частими гостями і друзями 
стали для неї літературознавець Михайло Косів, по-
етеса Атена Пашко та її донька, театрознавець Ірина 
Волицька, актори Театру імени Марії Заньковецької: 
Святослав Максимчук, який, до речі, й  познайомив 
із Софією Володимирівною своїх колег по театру  
Бориса  Міруса, Богдана  Коха, Анну Плохотнюк, 
Богдана Козака. Частими гостями й опікунами Софії 
та її сестри Ірини Федорцевої були лікарі пан Роман 
та пані Любов Гарасевичі.

У квартирі Софії Володимирівни панував дух ви-
сокої інтелігентности галицьких українців. Я ніколи 
не чув від неї нарікань на акторську долю,  хоча шлях 
у Театрі ім. Т. Шевченка не стелився пелюстками тро-
янд. Завжди й охоче говорила про те, як працювала 
над роллю – самовіддано, вперто, чітко і точно. Про 
створені нею образи, зокрема Марусі (“Дай серцю 
волю” М. Кропивницького), Інгігерди (“Ярослав Муд-
рий” І. Кочерги), Катерини (“Гроза” О. Островського), 
Марії  (“Марія Тюдор” В. Гюґо) можна прочитати у 
монографіях, присвячених історії українського теат-
ру. Фільми “Лимерівна” та “Любов на світанні” за-
лишили нам живою її неперевершену гру. У фондах 
українського радіо зберігаються записи могутнього, 
багатого тембрами голосу актриси, у звучанні якого 

льв²в’янки Й “БереÇ²ль” 

Ñпогади

Богдан коЗАк

оживає з дивною силою слово Т. Шевченка та слово 
В. Стефаника. Любила художнє слово! Спонукала і 
мене, тоді молодого актора, до читання поезій, була 
“таємним” режисером не однієї моєї ролі, передума-
ної і відпрацьованої в її “салоні” серед книг, картин 
Миколи  Бурачека, Івана Труша та під пильним пог-
лядом Леся Курбаса, фотографія якого стояла у сріб-
ній підставці на фортеп’яно. Про Курбаса говорила з 
особливою теплотою. Сила і воля, яку випромінювала, 
владність і гордість, які не покидали її до останніх 
днів, при згадці про Курбаса немовби упокорювались 
і м’якшали перед його пам’яттю. Завжди тверезо й 
реально оцінювала життя і факти. Поруч із нею ставав 
упевненим, вірив у правильність обраного шляху. Не 
допускала навіть можливости сумніву! У погляді її 
великих карих очей було щось глибинне, магнетичне, 
таємниче, вічне, була якась таїна... І ви вже не вели 
бесіду, а сповідалися... Вся її постать, голос, поведінка 
нагадували жрицю духовного храму, і Бог дозволив 
лише на мить явити вам її  образ у всій величі і красі. 
Гадаю, що найкращим виявом пошанівку Софії Фе-
дорцевої до її ювілею буде спогад Дії Бабіївни, дочки 
її друзів з театру “Березіль” – артистки Ганни Бабіївни 
та режисера Януарія Бортника. У спогадах “Сонечко”  
описано життя і працю Софії Федорцевої з другої по-
ловини 30х років і її дружні стосунки з сім’єю Бор-
тника, а також його арешт у 1937 році і засудження 
до розстрілу. Невдовзі, 1938 року, заарештовано і за-
суджено до  ув’язнення у Мордовських таборах його 
дружину – Ганну Бабіївну, а донечку Дію відправле-
но до дитячого будинку так званих “ворогів народу”. 

Спогад “Сонечко” Дії Януарівни Бабіївни є 
важливим документом – свідченням про сталінські 
репресії щодо української інтелігенції у 30ті роки 
ХХ ст. Великого сенсу набувають у спогадах сторін-
ки із щоденника, які вела дівчинкою Дія Януарів-
на, перебуваючи спочатку у дитячому будинку біля 
Харкова, а з моментом вибуху німецькорадянської 
війни – в евакуації до Казахстану. Там відшукала її 

(Дія Бабіївна про Софію Федорцеву)
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мама, відбувши термін заслання.  У своєму щоден-
нику Дія Януарівна зафіксувала їхнє спільне життя, 
боротьбу за виживання аж до повернення у Харків. 
На сторінках спогадів золотою ниткою проходить 
ім’я Сонечка – Софії Федорцевої, яку так називала 
ще з дитинства Дія. Важливим моментом у спогадах 
є записи про відвідини Львова і зустрічі з Софією 
Володимирівною.

Упродовж 1999 року Дія Бабіївна надіслала мені 
кілька своїх спогадів (про Мар’яна Крушельниць-
кого та Івана Мар’яненка). Театрознавчий журнал 
“Просценіум” Львівського національного універси-
тету імени Івана Франка  було засновано в 2001 році, 
проте рубрика “Спогади” з’явилася в ньому значно 
пізніше. У ній і були надруковані у 2008 р. в 1–3 чис-
лах журналу вказані вище спогади. Однак у середині 
2000 року я отримав чергову бандероль від Дії Яну-
арівни, у якій був спогад про Софію Володимирівну 
Федорцеву, надрукований на друкарській машинці на 
25 аркушах паперу формату А4 щільним шрифтом. 
Я відписав їй схвального листа, оскільки добре знав 
Софію Володимирівну. Невдовзі отримав відповідь та 
дві фотографії. На одній – Януарій Бортник з дружи-
ною Ганною Бабіївною. На звороті фотографії – дата: 
6. V. 1923 р., Київ. На другій,  світлині невеличкого 
формату –  Дія. Ось текст листа:

“Вельмишановний пане Богдане!
Посилаю Вам на разі дві фотографії, старенькі. 

Ганна Бабіївна та Януарій Бортник на одній, і я, Дія 
Бабіївна – на другій. Зроблена вона була десь в році 
1965-му, коли я працювала режисером телебачення  
у Ростові-на-Дону.

Повертати їх не треба, такі в мене є ще. На 
жаль, знімки, зроблені в часі, ближчому до сьогод-
нішнього, з тої чи іншої причини, зараз не надаються 
до пересилки. 

Це добре, що бандероль дісталась до Ваших рук, 
а ще краще, що наважились прочитати ці тексти. 
Переважна більшість нашої мемуарної літератури – 
парадні портрети, а я торкнулась таких сторінок 
життя прославлених наших акторів, що таїлись, 
приховані. Але то був такий час, і я тремтіла від 
страху, що не знайду розуміння, але вважала своїм 
обов’язком про це написати. І я дуже вдячна Вам за 
добрі слова про цю мою роботу. Направду.

Дай Бог Вам доброго здоров’я на довгі літа та 
процвітання і розвитку Вашій справі – театрознав-
ству, –  в усіх його проявах та аспектах.            

 До Ваших послуг
Дія Бабіївна, 
 Харків. 2. VІІ. 2000 р.”

… На тому наше листування, на жаль, обірва-
лося…

Уже значно пізніше, 2017 року, з нагоди 100ліття 
заснування Харківського національного університету 
мистецтв імени І. П. Котляревського у видавництві 
цього навчального закладу вийшла двотомна Мала 
Енциклопедія (ред.упорядник Л. В. Русакова), де 
знаходимо короткий життєпис Дії Януарівни Бабіїв-
ни. Вважаю за необхідне подати його текст на завер-
шення нашої публікації.

“Бабіївна Дія Януарівна (2.07.1930 – 1999? [2]) – 
режисер, педагог. Донька українського режисера, 
учня Леся Курбаса Януарія Бортника та актриси 
“Березоля” Ганни Бабіївни. Освіту здобула на реж. 
фті Харків. театр. ін.ту (тепер ХНУМ ім. І. П. Кот-
ляревського  (1949–1954, майстерня В. М. Арісто-
ва). Працювала асистентом режисера в Харків. рос. 
драм. трі ім. О. С. Пушкіна (1954–1958); редактором 
Харків. студії  телебачення (1958–1960); режисером 
літ.драматургічної та муз. редакції Ростов. телестудії 
(1960–1976). У 1976–1985 – викл., ст. викл. (від 1980) 
каф. акторської майстерності ХДІМ ім. І. П. Котля-
ревського: читала курси “Майстерність актора на 
радіо та телебаченні”, “Основи телережисури” (від 
1977); була секр. каф. майстерності актора, старостою 
семінару педагогіки з проблем психології і педагогі-
ки; також – викл. каф. режисури (від 1979), у 1980 
працювала на посаді зав. каф. майстерності актора. 
Здійснила постановку близько 20 театр. вистав, пере-
дач, концертів. Брала участь у постановці студ. вистав 
“Останні” М. Горького, “В пошуках радості” В. Ро-
зова, разом з Я. Л. Рєзніковим здійснила постановку 
п’єси “Дай серцю волю – заведе в неволю” М. Кро-
пивницького на курсі М. С. Борисенка; проводила 
творч. вечори в ін.ті.

Була чл. секції мистецтва харків. тва “Знання”, 
секр. Центр. лекторію, чл. журі Буд. худ. самодіяль-
ності. Брала активну участь в організації тематич. 
вечорів “У світі творчості”. Основні праці: Кілька 
слів на добру пам’ять Мар’яна Крушельницького // 
Просценіум. 2008. № 1–2, С. 49–59; Згадуючи Івана 
Мар’яненка // Просценіум. 2008. № 3. С. 43–49.”[3]

1. Федорцева Софія Володимирівна (8. ІІ. 1900 – 15. VІ. 
1988) – українська актриса, н. а. України з 1946. У 1927–34 
роках працювала в театрі “Березіль”, а відтак – у перейме-
нованому Харківському українському драматичному театрі 
ім. Т. Г. Шевченка до 1960.

2. Дата смерти Дії Януарівни Бабіївни потребує обо-
в’язкового уточнення, оскільки тут безсумнівно допущено 
помилку: адже останній лист Д. Бабіївни, надісланий на мою 
адресу, датований 2. VІІ. 2000 р. 

3. Харківський національний університет мистецтв 
імені І. П. Котляревського. 1917–2017.  Мала енциклопедія : 
у 2 т. Т. 2: Театральне мистецтво. Загальноуніверситетські 
кафедри і підрозділи / ред.-упоряд. Л. В. Русакова. – Харків : 
“Водний спектр Джі-Ем-Пі”, 2017. – С. 161.
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С  О  Н  Е  Ч  К  О  !  –  так моя мама по-
чинала листи до Софії Володимирівни Федорцевої з 
Казахстану. Я зверталась до неї на ім’я та побатькові, 
а для малої мене була вона тьотя Соня. Згадуючи її 
в різні періоди життя, в різних ситуаціях, відчуваю, 
як воно їй не личило, оте “тьотя”.

“Товаришка Софія Федорцева” – це звучить кра-
ще, певне, в свій час вона прагнула бути гідною цього 
визначення і часто була насправді добрим товаришем. 
Знаменно, що одна з її перших значних ролей в театрі 
“Березіль” –  комсомолка Небаба у виставі “Диктату-
ра” за І. Микитенком. Подібно, Софія Володимирівна 
вірила у можливість революційних змін у суспільстві 
і прагнула бути причетною до побудови нового ладу, 
соціалістичного, як і переважна більшість сучасної 
їй інтелігенції.

Десь, колись, для когось була вона “пані Софія”, 
завжди добрано вбрана, вона трималась з гідністю, з 
повагою до себе і людей, це відчувалось у кожному 
слові, стриманому жесті. “Сеньйора”, “міледі”, навіть 
“мадам” – в певних ситуаціях припускаю.

І все ж саме так я кликала її в дитинстві і від-
чувала себе малою по відношенню до неї усе своє 
життя, а тепер важко писати про неї оте “тьотя”. “Со-
нечко” – набагато краще, тим більше, що в цій жінці 
справді було щось променисте.

Про її красу в молоді літа розповідали легенди. 
Поспішаючи на роботу, чіпляється вона за поруч-
ні переповненого трамвая (це був ще той час, коли 
двері у транспорті не зачиняли кондуктор чи водій) 
і щосили колотить вільною рукою в спину якогось 
чоловіка. Він рикає, рвучко повертає голову, і лють 
на його обличчі спливає в осяйну посмішку, він ви-
бачається, протискується, галантно звільняючи міс-
це для жінки. Вважалось, що саме вражаюча краса 
допомогла С. Федорцевій в один день оформити всі 
необхідні папери і отримати валюту, щоб встигнути 
на похорон чоловіка у Львів, до Польщі.

Від неї доводилось чути і таке: “Ти – дурний, 
Митько”, – це до Митрофана Тадейовича Кононен-
ка[1], актора цього ж театру, з яким прожила чимало 
років. “Ти – дурна, Нюсько”, – це до моєї мами[2]. Чи 
ж можна витримати таке довший час? Навіть, якщо 
всім єством відчуваєш, наскільки чіткіше бачить вона 
ситуацію і відповідніше оцінює її.

– Тобі добре, Нюсько, тобою все хтось опікується. 
Спочатку була ти під крильцем батьків, потім – Нарка 
(так називали рідні і друзі Януарія Бортника [3]), зго-
дом потрапила під крильце НКВД, зараз – у дочки. А 
я сама, все сама маю вирішувати свої проблеми.

...З чого почати?...з перших вражень, з дитинс-
тва?... з останньої зустрічі?...з того, що вразило і най-
частіше згадується?

Софія Володимирівна Федорцева – народна ар-
тистка УРСР, зіграла чимало провідних ролей на 
сцені Харківського українського театру ім. Т. Шев-
ченка. Приїхала вона зі Львова до театру Л. Курбаса 
“Березіль” в 1927му році. Доживала, вийшовши на 
пенсію, у Львові, де і похована на Личаківському 
цвинтарі, поруч з гробом чоловіка, прізвище якого 
носила.

В травні 1997го року я на кілька днів приїхала 
до Львова, вирішила відвідати могили рідних. Под-
звонила людям, з якими Софія Володимирівна жила в 
останні роки, спитала, де вона похована. Виявилось, 
зовсім недалеко від моїх, майже поруч. “Мої” – це 
стрийко Іван Бабій, директор української гімназії у 
Львові, забитий 1934го року, мамині сестри Анас-
тасія та Марія Бабій, які померли вже в повоєнні роки. 
Могилки доглянуті, на гробничках – їх імена. А от 
імені Федорцевої С. В. на названому мені полі я не 
знайшла. “Поле” – назва умовна, насправді – пагорб, 
який я пройшла кілька разів у різних напрямках. Ле-
жав на одній могилі повалений пам’ятник, так, що 
нічого не можна було прочитати, може, це саме те, 
що я шукала? Поклала прив’ялі квіточки і пішла
поїхала, з гіркотою думаючи про немилосердність 
нашого світу. 

Берусь писати про видатну жінку, яку знаю не 
дуже добре, і спілкувалась з нею не так вже й багато. 
Розмовляли ми з нею довший час вічнавіч лише 
один раз, під час нашої останньої зустрічі. В кінці 
березня І967го року я вибралась до Львова, де ще 
жили мої родички, у нас були якісь спільні спогади, і 
хотілось до них доторкнутись. Взяла у Ю. Г. Фоміної 
[4] номер телефону Софії Володимирівни. Юля Гав-
рилівна започаткувала музей театру ім. Т. Шевченка 
у Харкові, вела його багато років, і знала все про всіх 
його співробітників, пропрацювавши тут актрисою 
все своє творче життя.

Дія БАБіївнА
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Щастям вже було почути голос Софії Володими-
рівни, багатого тембру, неповторний і по звучанню, 
і по енергії, вольовому імпульсу. Він на мене завжди 
справляв особливе враження, так само, як і її почерк, 
сам зовнішній вигляд слів, літер, крупних, з притис-
ком, специфічної каліграфії, ніби з якогось іншого 
світу.

Домовились про зустріч на певну вечірню годи-
ну. Про гарний гостинець я не спромоглась потурбу-
ватись вдень, купила, які були яблука в ближньому 
магазині і поїхала трамваєм у бік Стрийського парку. 
Жила вона тоді на крутій вуличці міжвоєнної забу
дови, яка називалась Гвардійською. В передпокої 
затишної квартири господар якраз щось робив під 
стелею, стоячи на драбині. Усміхнена господиня зус-
тріла мене і провела в кімнату Софії Володимирівни. 
Велике вікно навпроти дверей, простір світлих стін, 
попід однією – ліжко, маленький столик при ньому, 
навпроти – масивне бюрко – секретер, завалений па-
перами, книжками, фотографіями, дватри стільці, 
як, виявляється, небагато потрібно для життя жінці 
на схилі років.

Софія Володимирівна, в темному шляфроці, з 
широко відкритими очима, піднялась мені назустріч, 
звичайно, вона дуже змінилась за ті роки, що ми не 

бачились, чорне колись волосся стало зовсім білим, 
але як тільки ми заговорили, і я почула знайомі інто-
нації і тембр голосу, побачила притаманні їй жести 
і вираз обличчя, відчула, що переді мною та сама 
людина, яку я знала і любила з дитинства.

Коли і де бачила я її перед цим? В далекому       
І960му в пошуках роботи виїхала я до Ростована
Дону, тому про переїзд С. Федорцевої знаю лише з пе-
реказів. В один прекрасний день подала заяву про пе-
рехід на пенсію, обміняла свою двокімнатну квартиру 
у Харкові на однокімнатну у Львові і перебралась. 
Чому? Становище народної артистки УРСР С. В. Фе-
дорцевої в театрі в останні роки її роботи було дуже 
болючим і тяжким. Грала рідко, ролі в нових виставах 
якщо і отримувала, то незначні, часто – в другу чер-
гу. Скаржилась друзям, що їй соромно отримувати 
гроші за таку мізерну роботу. Хтось, видно, подбав, 
аби вирівняти становище. Їй урізали персональну 
ставку. На художній раді, членом якої була і Софія 
Володимирівна, обговорювали становище молодої 
актриси, яка успішно працює, має добрі перспективи, 
а ставка в неї маленька, є пропозиція перевести її у 
слідуючу категорію, додавши певну суму карбованців 
до її платні. С. Федорцева теж підтримала цю пропо-
зицію, а скоро довідалась, що це зроблено за рахунок 
її заробітку. Терпіти більше не мала сил.

На маленькому столику – печиво до чаю, філіжан-
ки; чай і до чаю, думаю собі, приготувала господиня, 
самій Софії Володимирівні вже не подужати. Важко 
переходячи до альбому з фотографіями, схиливши 
голову, каже:

– А недобре вчинив зі мною Митька, правда?
–  Недобре, правда, – відгукуюсь я, а там, хто знає, 

чи не на краще склалось так, як склалось. М. Т. Ко-
ноненко, один з провідних характерних акторів ук-
раїнського театру, не захотів старіти поруч зі своєю 
подругою, з якою поєднавсь ще в молоді літа. Якось 
познайомився зі значно молодшою балериною і, 
мріючи мати сина, почав нове сімейне життя. І син 
народився, і звання народного артиста УРСР отри-
мав, та омріяного спокою та щастя в житті його не 
додалося, говорили, що часом бачили його в нетве-
резій компанії...  О, Господи, вічний спокій даруй 
його душі.

З альбому Софія Володимирівна дістає дві фото-
графії, найголовніші, найлюбіші. На одній – дівчинка 
в білій сукенці, з великим білим бантом над темним 
чубчиком, на другій – тоненька  старіюча жінка на 
балконі будиночка у двох рівнях, до якого притулені 
з обох боків довгі ряди таких самих будиночків. Це – 
донька, Володимира, Влодзя, Льода, як всі її кликали. 
Її я знала. Ми жили якийсь час разом, в одній квар-
тирі на п’ятому поверсі одного з корпусів комплексу 
Будинку спеціалістів. Квартира складалась з п’яти 

Дія Бабіївна
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кімнат різної величини. У найменшій, з вікном у двір, 
поселили Льоду, у двох кімнатах з видом на Держпром 
жили С. Федорцева та М. Кононенко. У нашої сім’ї 
теж було дві кімнати, одна з яких була особливо про-
сторою, з чотирма вікнами на овальній стіні.

В такій кімнаті на першому поверсі була май-
стерня скульптора, різної величини і маси глиняні 
фігури можна було побачити з вулиці. 
На третьому поверсі в подібній квартирі 
жив відомий оперний співак. На нашій 
площадці, двері – навпроти – художник 
М. Бурачек [5]. В цьому під’їзді, судячи 
з усього, оселили спеціалістів з мистец-
тва.

Довгий коридор, великі кухня і ван-
на кімната, де якийсь час не було самої 
ванни, а ще – комірчина, в якій стави-
лась розкладушка домробітниці. Ну, а як 
же! Жити ставало краще, веселіше. Це 
було перше житло, яке нам належало. 
1936й рік, рання осінь, початок нового 
театрального сезону.  Я. Бортник повер-
нувся в Харків, отримавши посаду голо-
вного режисера  Театру Революції.

Повернувся з Дніпропетровська, 
пропрацювавши там три роки в Ук-
раїнському театрі, перший сезон – в 
якості головного режисера, наступні 
два – з пониженням до чергового. 
Мама лишилась в Харкові, а жили ми на 
Пушкінській вулиці, знімаючи кімнату 
в квартирі робітника якогось заводу. Не 
знаю напевне, де і як жила тьотя Соня 
до 1936го року, але мені пригадуєть-
ся якась кімната з добрими меблями в 
двоповерховому будиночку, що колись 
з боку вулиці Римарської туливсь до 
міського саду. Якось ми були там з ма-
мою, вона довгенько і жваво розмовляла 
з красивою жінкою, а я повинна була 
тихо сидіти за столом, але мені ноги 
так затерпли, що не могла на них ста-
ти. Може, це була саме тьотя Соня в її 
тодішньому житлі.

Все змінюється, і от тепер дві пов-
ноцінні сім’ї оселились під дахом нової 
квартири, жити б та радіти... але не скла-
далось. На початку осені того ж 193бго 
року група акторів театру ім. Т. Шев-
ченка, серед них моя мама, тьотя Соня 
і, здається, дядя Митя були на курорті 
у Кисловодську. Я і Льода лишались 
в Харкові під опікою мого тата та до-
машньої робітниці. Добре пам’ятаю її: 

Режисер Януарій Бортник з дружиною Ганною Бабіївною,
артисткою театру “Березіль”, 1928 р.

дія БаБ²ївна
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невеличка, худорлява, з легкою вдачею та гумором, 
от тільки не можу пригадати її ім’я, і спитати вже ні 
в кого, може, Галя, чи Дуня, хай буде – Дуся. Так от, 
в сонячний теплий день Дуся, й Льода і я вибрались 
з якоїсь нагоди в театр, де відбувалась вистава для 
дітей. Льода народилась в 1924му році, отже, йшов 
їй на той час  13й. Це була досить висока, струнка і 
жвава дівчинка, з гострим поглядом часто примруже-
них очей, обличчя її приваблювало мінливістю, грою 
настроїв і почуттів. Вже тоді вона дуже піклувалась 
про свою зовнішність, особливо про стрункий стан. 
Льода тримала себе на аскетичній дієті.

Коли С. Федорцева переїхала до театру Л. Кур-
баса, донька її лишалась у Львові з батьком, відомим 
журналістом Федорцівим [6], а після його наглої смер-
ті на початку 30х років, – під опікою сестер Софії 
Володимирівни, так що дитинство Льоди пройшло в 
умовах панської Польщі, які, безумовно, відрізнялись 
від радянських в період побудови соціалізму.

Я в свої шість років була для неї замала, зі мною 
вона не бавилась, а от з Дусею, значно старшою, але 
ще молодою недавньою селянкою у неї знаходились 
спільні інтереси. І в цей день вони, захоплені розмо-
вою, стали переходити бруківку площі ім. Дзержинсь-
кого коло Держпрому, не помітивши, що я відстала, 
а потім кинулась їх наздоганяти, не звертаючи уваги 
на рух машин. Одна з них збила мене, проїхала наді 
мною і зникла на спуску Пасіонарії, – це я вже знаю 
з розповідей. Хтось закричав:

– Чей ребенок на дороге?!
–  Мой!  кинулась до мене Дуся, знайшла якусь 

машину, щоб довезти до лікарні невідкладної хірургії, 
що тоді містилась на вулиці Чернишевській, поруч з 
будинком, що належав Театру Революції. Льода при-
бігла додому зі словами:

– Януарій Дем’янович, ідіть, може Дія ще жива.
Через дві доби прийшовши до тями, я стала про-

ситись додому. Дні проводила у просторій батьковій 
кімнаті, підперта подушками на тахті. Він тоді захоп-
лювався фотографією, садив мене здоровою сторо-
ною обличчя до апарата, робив знімки і посилав мамі 
на курорт. Їй не повідомляли про те, що сталось, хоча 
тьотя Соня знала і дуже хвилювалась, як приготувати 
до того, що вони побачать вдома.

Поступово рани на чолі і потилиці стали загою-
ватись, жовто червонозелена шкаралупа на правій 
стороні обличчя, руці та нозі потроху злущилась, я 
почала вставати на ноги і заново вчитись ходити. У 
батька було чимало книжок. Спершу вони лежали 
вздовж стіни, прикриті великим килимом – на чорно-
му тлі – червоні троянди у зеленому листі. Для кни-
жок привезли масивну шафу зі скляними дверцятами, 
килим постелили на підлозі, і от по ньому я ступала 
непевними ногами. Добре, що всі кістки залишились 

цілими. Якось увечері, вкладаючи мене спати, Дуся 
розплакалась, просила пробачення, мені було ніяково 
і тривожно, ну, та все це минулось, пережилося.

З радісним піднесенням готувались до свята 
8го березня вже наступного, 1937го року, мамі татко 
подарував високі жовті гумові боти, а мені – книжку 
“Мауґлі” у чудовому виданні.

Нова тривога, тепер – у спальні тьоті Соні, вона 
стогне, часом кричить, лікарі проводять консиліум – 
дуже ушкоджена нога. Це трапилось на виставі  “Дай 
серцю волю – заведе в неволю”, де С. Федорцева гра-
ла Марусю, а Микиту – Л. Сердюк [7]. По мізансцені 
у драматичній сцені підпалу Микита відштовхує Ма-
русю, і так трапилось цього вечора, що актриса не 
втрималась, впала, підвернувши ногу. Не знаю, як 
дограли тоді виставу, на ногу довго не можна було 
ступити, та й потім, скільки не мине літ, ніколи вже 
вона не стане цілком здоровою. І з цим якось зжи-
лись.

У мій день народження на початку липня татко 
подарував мені цуценя німецької вівчарки з прекрас-
ним родоводом, Мілордом назвали...скільки було 
клопоту з його вигулами! – п’ятий поверх, асфальту 
доокола більше, ніж живої землі у скверах. На якийсь 
час поїхали на село, на “дачу”, там вільної землі було 
до небокраю, але були там і кури, яких Мілорд ганяв, 
і чужі собаки, і настирливі дітлахи. Песик чудово 
розвивався і був уже досить великим і свідомим на 
кінець вересня 1937го року, коли, прокинувшись 
вранці, я побачила, що двері великої, таткової, кім-
нати замкнені, і на ручках причеплена металевого 
кольору пломба. Мені сказали щось про термінові 
гастролі татка. Я проспала і те, як його виводили, 
і як витягали книжки та піаніно і воно задзвонило 
на сходах. Казали, що і Мілорд по команді одного 
з працівників пролежав увесь час у своєму кутку в 
коридорі коло наших дверей, тільки часом вишкіряв 
зуби, а коли все скінчилось і стало тихо, підхопивсь, 
підскочив до дверей і завив пововчому.

Без господаря пес став непоправним непослухом. 
Якось проковтнув бісквіт, який тьотя Соня тількино 
витягла з духовки і пішла в кімнату по блюдо. Покара-
ний – помстився, заскочив на її пишну постіль і напа-
костив. Огризався, погано слухався, визнавав таксяк 
лише волю дяді Миті. Вечорами, коли його не було 
вдома, любив лежати на його тахті, в певний момент 
починав неохоче злазити і перебиравсь на своє місце 
в коридорі, а через якийсь час відчинялись вхідні 
двері. Мілорд мав чудовий слух, він відрізняв кроки 
дяді Миті, як тільки той піднімавсь на перший по
верх, – перевіряли по годиннику. Довелось з песиком 
розлучитись, його погодивсь взяти бухгалтер театру, 
який жив у власному будиночку на Журавлівці, але і 
там з ним не могли впоратись і спровадили до якогось 
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собачого закладу, де Мілорд проявив найкращі якості 
своєї породи – сміливість, витримку, силу, про це нам 
з мамою розповіли багато років по тому.

Галас в нашому житті і житлі здіймавсь не лише 
з приводу собачих витівок. Прибігаю в кімнату дяді 
Миті, бачу накритий стіл, за яким у цю мить нікого 
немає, бо хтось забирає столовий ніж з рук Льоди, 
потім оглядають плече дяді Миті, але, здається, і под-
ряпини немає. Хто знає, через що вибухнула сварка 
у них за обідом. Льода дотримувалась суворої дієти, 
маленькі порції, тоненькі скибочки хліба, на які на-
мазувалось масло ледь помітним шаром. А діставати 
його в ті часи було непросто. Може, з цього приводу 
були якісь зауваження, зрештою, небагато треба було, 
щоб дочка С. Федорцевої вибухнула проти ниніш-
нього її чоловіка. Йому слово “дядя” личило. Я по-
чинала посміхатись до нього з перших слів вітання, 
у відповідь на посмішку його пишних, широких уст 
і добрих очей. Високий, з густим голосом, в якому 
бриніли лагідні інтонації, з великими добрими доло-
нями, він і говорив і рухавсь неспішно та обережно. 
Його сценічні персонажі були позначені незмінним 
народним гумором і статечністю селянина.

 Це мені завжди хотілось, щоб якось було подоб-
рому, все залагодити, всіх примирити. Льода не могла 
і не хотіла погодитись з нашим життям і його обста-
винами, і при будьякій нагоді активно демонструвала 
своє відношення. Зрештою, повернулась до Львова, 
до тіток своїх, стала дорослою, цілком самостійною. 
Згодом не захотіла жити у звільненій від фашистської 
окупації Україні і подалась на Захід.

Ця фотокартка, мені здається, зроблена в Анг-
лії.

– Дітей у них немає, – каже Софія Володимирів-
на, маючи на увазі дочку та її чоловікаполяка, може, 
це й на краще, бо на якій би мові говорила з ними? 
І завжди з усіма говорила українською мовою, лише 
так.

В цих словах дочуваю певний докір собі, бо таки 
часто переходжу в розмові на російську, в сімейному 
колі також.

У повоєнні роки мене у Львові познайомили з 
сестрами Софії Володимирівни – Марушкою та Іри-
ною. Марушка – так називали в сім’ї співачку Марію 
Свірську [8], мала вона сина Зоряна. Ірина, як я ро-
зумію, не була одружена і жила в сім’ї Свірських.

Я зараз пишу, згадуючи події з відстані літ, коли 
в світі, здається, так багато змінилось, і то моторош-
но. А тоді і цікавитись подробицями життя людей, і 
признаватись до них, – було просто небезпечно. Про 
це ніхто мене не попереджав, це існувало, як закон 
виживання. В усіх біографіях було щось недобре: 
батько священник або куркуль, брат чи дядько – “бан-
дерівець”, діти в еміграції, перебування в окупації, 

участь у якійсь акції, – а це могло далеко завести, 
дуже далеко, і згубити чимало років життя, це – у 
кращому випадку. Страшно було признаватись до 
своїх рідних, до свого дитинства, молодості, та й до 
самого Бога. Виживши в цих страшних війнах, люди 
прагнули зберегти себе і дітей в нових, мирних умо-
вах...якщо тільки можна вважати їх такими. Зустріча-
ючись, говорили про буденні справи, от і знаю я про 
людей тих часів лише те, що можна було побачити, 
не вдаючись до розпитування.

Зорян закінчив середню школу на початку 50х, 
вчитись далі приїхав до Харкова, вступив до медич-
ного інституту. Не пам’ятаю, де він жив, а мама його 
була у Софії Володимирівни, господарювала, не могла 
звикнути до харківської пилюки, яка постійно прола
зила в щілини вікон і осідала на меблях. Мешкали 
вони у двокімнатній квартирі в Домі Табачників на 
другому поверсі, всі вікна і великий балкон виходили 
на спуск Пасіонарії. Кімнати упорядковані, добре 
обставлені. Над піаніно – незвична гравюра: оголе-
на жінка припала до розчухраної гриви здибленого 
коня. Тахта прикрита ліжником, на ньому – вишиті 
низинкою подушечки.

Не часто я тут бувала, а згодом довелось виїхати 
з Харкова. Чула, що Марія Свірська повернулась до 
роботи, викладала успішно вокал в інституті у Рівно-
му, Зорян дослуживсь до поважних посад. Не знаю, 
як склалось їх подальше життя і не розпитую про 
це, пригощаючись чаєм зі свіжим печивом. Я хочу 
у Софії Володимирівни з’ясувати один епізод мого 
життя, досі мені не зрозумілого, а у неї вириваються 
гіркі слова щодо моєї мами, їх відносин в останні 
роки роботи в театрі. Не пам’ятаю жодного маминого 
недоброго слова про те, що сталось між ними, але й 
доброго згадати не можу, замкнула скорботно в собі 
цю тему. Жаль, але це було не єдине, про що ми не 
розмовляли з мамою, такого, про що ми мовчали, 
було значно більше.

Можливо, виникло певне професійне суперництво, 
з роками актриси С. Федорцева та Г. Бабіївна става-
ли дублершами на одні і ті ж нечислені ролі, при цьо
му їх становище в театрі не було рівним. До 1938го 
року вони мали однакову акторську категорію та 
зарплату, і вже готувались папери для присвоєння 
почесних звань. Для Софії Володимирівни це відбу-
лось своїм порядком, а Ганна Бабіївна була в травні по
збавлена волі, і як творчий працівник ставила вистави 
у таборі... “Чужой ребенок” Шкваркина, “Доходное 
место” Островського... чоловічі ролі теж грали жінки, 
бо табір був для дружин, засланих без слідства і суду, 
як члени сім’ї ворогів народу.

В 1945му році М. М. Крушельницький [9] при-
йняв Г. Бабіївну на посаду актриси першої категорії 
з відповідною зарплатою, а коли помінялось худож-

дія БаБ²ївна
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нє керівництво театру, її було звільнено з роботи за 
скороченням штатів. Пропонували, правда, викла-
дацьку роботу в театральному інституті, але мама 
хотіла бути лише актрисою, писала заяви і прохання 
до начальства. Софія Володимирівна допомагала ре-
дагувати, якимсь дивом зберігся чорновик з їхніми 
почерками, такими різними, але в одному стилі, вчи-
лись бо одночасно в Галичині. Маму повернули на 
роботу, але вже на посаду актриси третьої категорії, 
з платнею вдвічі меншою. Запам’ятались її слова, що 
я, певне, не розумію, чому вона лишилась працю-
вати в театрі за платню, яка лише трішечки більша 
за пенсію. Що я могла сказати? Мені здавалось, що 
поділяю її рішення.

Попри все, що об’єднувало Г. Бабіївну і С. Федор-
цеву, були вони дуже різними, розходились в оцінці 
певних подій і ситуацій, про це свідчать їхні вчин-
ки, от хоча б те, в який спосіб переходили вони на 
пенсію. Г. Бабіївна трималась за театр, за бодай якусь 
акторську роботу, не зважаючи на очевидні прини-
ження і певну зневагу, чимало років. С. Федорцева 
зняла цю проблему одним махом. А цей рішучий 
переїзд до Львова. У мами в свій час теж була така 
нагода, але вона не скористалась нею, чи на добро, 
чи на біду.

Я знала двох сестер Петровських. Марія Вяче
славна жила в Харкові і працювала бібліотекарем в 
театрі ім. Т. Шевченка. Галина Вячеславна по війні, 
в 40х роках була актрисою Театру юного глядача у 
Львові, чоловік її, Юрій Андрійович Заховай, теж 
був актором цього театру, він ще писав сценарії для 
лялькових вистав. Я часто бувала в цій родині, син їх 
Слава, мій ровесник, вчивсь у сусідній зі мною школі, 
де я здобувала середню освіту, живучи неподалік у 
маминих сестер. В сім’ї була ще молодша донька Ма-
шенька. Жили вони в самому центрі міста, в багато-
поверховому домі з широчезними сходами і дверима, 
в колосальній квартирі колись відверто багатих панів. 
Тепер тут поселили кілька сімей працівників театру. 
Кімнати були просторі, з високими стінами, величез-
ними вікнами і майже порожні.

Г. Петровська та Ю. Заховай [10] починали свій 
акторський шлях у Харкові, в газетних рецензіях кінця 
20х років їх хвалили за виконання ролей у виставах 
Червонозаводського театру та дитячого. Галина Вя-
чеславна – прекрасна характерна актриса, невисока, 
пухкенька, мала хворе серце. Чоловіка вона поховала. 
І тоді, певне, виникла у неї ідея повернутись у Харків, 
помінявшись з моєю мамою і житлом і посадами в 
театрі, здається, була навіть певна домовленність з 
керівництвом. Мама на таке не відважилась, все своє 
життя трималась вона однієї трупи.

Помирати Г. Петровська приїхала до Харкова. 
Якийсь час лежала вона в лікарні, де її тримали на 

суворій дієті, щоби позбутися зайвої ваги. Востаннє 
бачилась я з нею на балконі квартири С. Федорцевої. 
Марія Вячеславна з племінницею Норою жила у цьо
му ж домі Табачників, в одній кімнаті на п’ятому по-
версі, тоді ще без ліфту. А тут – другий поверх і про-
сторий, великий балкон, з якого видно дерева осінніх 
парків. Моторошно було бачити схудле личко Галини 
Вячеславни, вона завжди охоче і голосно сміялась, 
зараз в цих звуках бринів розпач, а ясні зіщулені очі 
збискували сльозою.

Розмовляючи з Софією Володимирівною вечо-
ром, в пітьмі якого озивався тишею Стрийський парк, 
я хочу, щоб ми пригадали весняний день далекого 
1938го року, коли я побачила її на майданчику ди-
тячого прийомника. Потрапила я туди в ніч з 11го 
на 12те травня. Мама так згадувала: повертались з 
вистави “Любов Ярова” пішки, ти знаєш, я грала Лю-
бов, Соня – Панову, дуже добре грала, Нарко встиг ще 
трохи попрацювати над цією роллю. Йшли неспішно, 
говорили про різне, пережити довелось багато тяж-
кого і гіркого. Після арешту батька я довго хворіла, 
лежала в лікарні зі скарлатиною, а потім вдома – з 
запаленням суглобів. Від мами вимагали публічно-
го осуду чоловіка, вона відмовилась це зробити, її 
звільнили з роботи в театрі, мама кудись їздила, перед 
кимсь клопоталась, на роботі її поновили.

Говорили про те, що як би то не було, та зараз 
прийдуть до себе додому і спатимуть в своїй постелі, 
не на нарах, як багато хто того року. Вони не знали, 
що Януарія Бортника на той день (тобто ніч) вже три 
місяці і двадцять три дні не було в живих, вірили у 
заслання на десять років без права переписки, і мама 
збирала посилки, відносила, і їх приймали, і комусь 
же вони діставались… А що було робити? Повернути 
і сказати бідній жінці правду?

Перед під’їздом їх чекали три чоловіки з маши-
ною, хтось з них зробив зауваження, що довгенько 
прогулюються громадяночки. Піднялись у кварти-
ру, пред’явили ордер на арешт, в прізвищі – Бабіїв-
на – було щось наплутано, як завжди, мама спитала, 
може, це не її...

– Вас, вас, – запевнили. Порадили, які речі зібрати 
і взяти з собою. Поцілувати на прощання дитину не 
дозволили, щоб не розбудити, щоб все обійшлось 
тихо, без галасу. Про те, що відбулось після того, 
як маму вивели, знаю зі слів тьоті Соні. Вона хоті-
ла лишити мене в своїй сім’ї, і майже вмовила того 
працівника, який лишався в квартирі, та повернувсь 
їх головний, ще раз розпитав, чи не є ми ріднею, ні, 
лише сусіди і друзі, в такому разі – “не разрешено”.

Розбудила мене тьотя Соня, щось сказала про не-
сподіваний від’їзд мами на гастролі, куди і я скоро 
поїду, а поки що мені треба піти з цими чоловіками, 
які відвезуть мене на дачу. Допомогла одягнути но-
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веньку бавовняну червону у білий горошок сукенку і 
черевички з застібкою на ґудзик. Протопала я в суп-
роводі двох чоловіків сходами вниз, сіли в машину і 
поїхали через усе місто на світанку, у цей заклад, де 
приймали от таких дітей, як я. Помістили в ізолятор 
на карантин. В перший же день в палату пробралось 
спритне дівча, спитало, чи я знаю про те, чому і як 
тут опинилась, і впевнено роз’яснило, що ніяких гас-
тролей нема і не буде, як і якоїсь там дачі, що батьків 
своїх я не скоро побачу, бо вони в тюрмі, як вороги 
народу. Я заплакала і на довгі роки після цього зро-
билась “тонкосльозкою”.

Подвір’я цього закладу поділялось на дві части-
ни, по один бік були поселені діти репресованих, по 
другий – малолітні злочинці, з вікна ізолятора було 
видно, як вони підскакували, бились, коли їх виво-
дили на прогулянку, дряпались на решітку, висіли 
на ній, або робили вигляд, що перелізають на нашу 
сторону. Був при цьому закладі кінозал, і дітей через 
день водили туди, щоб показати фільм. З першого ж 
сеансу я втекла, нажахана, і далі просилась лишати 
мене в палаті, не хотіла іти гуртом у цю темряву з її 
сліпучим променем, що кидав на білий екран якісь 
страшні картинки під громові звуки.

Я воліла лишатись одна, осторонь. Софія Володи-
мирівна каже, що саме так мене і побачила в той день, 
я окремо від інших дітей гралась у пісочку.

– Чисто одягнена, в панамці, – ніби дивується 
вона. Питає, чи добре нас годували.

– Годували, – кажу, – під час війни гірше, зви-
чайно.

– Ну, так то ж під час війни.
І я згадую той день, спортивну площадку, на яку 

нас виводили прогулятись. Щось зелене – деревце чи 
кущик – не пригадую, але були там спортивні знаряд-
дя, в тому числі –  “гігантські кроки”; стовп, з підві-
шеними угорі довгими петлями з канатів; залазиш у 
таку петлю, розганяєшся, підскакуєш і ніби летиш 
якийсь час, ну, це в ідеалі, у спритних, в мене крім 
млявого підскакування нічого не виходило.

Питаю зараз, як вона мене тоді знайшла? Як 
знали, кого з дітей шукаєте, щоб побачити? Справа 
в тому, що моїй мамі у табір цілих півтора року не 
повідомляли, де я, в якому місці і закладі, ну, просто 
загубили дитину. Правда, тут мене записали як Ба-
бієву Дію, на мамине прізвище, дещо спотворене, а до 
цього була Дія Бортник, за батьковим прізвищем.

– То як же ви мене тоді знайшли?
– Як?... Провели мене в кабінет начальника, такий 

пристойний чоловік. Я привіталась з ним, звичайно, 
українською мовою, просила дати можливість по-
бачитись з такою от дитиною, він викликав вихова-
тельку, таку чепурненьку, а може – медсестру, бо була 
вся в білому, вона і провела мене на подвір’я, де ти 

гуляла... а як було з твоїм прізвищем, не пам’ятаю, 
давно це було. Давно.

Мені ще хочеться пити, і я іду на кухню, щоб 
налити собі чаю. Бачу чайник з окропом, наливаю у 
горнятко, а заварки знайти не можу, ну, то й не тре-
ба, і так мені буде добре, а Софія Володимирівна не 
помітить, бо погано бачить, я це знаю. Вона пильно 
вдивляється у чисту воду, зітхає і поволі іде на кухню 
шукати для мене чай.

Все минає, 
  лише старість – одвічна,
         до самої смерті.
Попрощалась я з нею легко, сподіваючись невдов-

зі побачитись, коли пощастить знову потрапити до 
Львова. Та наступного року я лише почула її голос по 
телефону, прийняти мене вона не зможе, бо нездужає. 
Я бадьоро побажала їй швидкого одужання, а невдовзі 
стало відомо, що померла Софія Володимирівна Фе-
дорцева. А я, відходячи, не здогадалась навіть руки їй 
поцілувати, щоб хоч так дати знати про мою любов до 
неї і вдячність, що була в моєму житті вона  Сонечко, 
і що спогад про неї зігріває мене і підтримує.

Дуже добре згадувала С. В. Федорцеву М. І. Кава-
лерідзе. В кінці 50х років я недовгий час працювала 
на Харківському телебаченні редактором літдрами, а 
Майя Іванівна – редактором при секторі випуску. В 
її обов’язки входило так виправити тексти сценаріїв, 
щоб вони відповідали нормам української мови. Ро-
била вона це дуже старанно і тактовно. Зі смаглявим 
обличчям, досить висока, вона запам’яталась мені з 
накинутим завжди на плечі пальто  або теплою хус-
ткою, з сигаретою у пальцях. І ще запам’ятались дві 
її розповіді. Одна – про Софію Федорцеву, актрису, 
якою захоплювалась ще до війни, згодом познайоми-
лась і була запрошена в гості. І там звернула увагу 
на фотопортрет чоловіка, романтично красивого, зі 
свавільним сивим чубом над скорботно усміхненим 
обличчям.

– Леся Курбаса зараз клянуть як ворога народу, – 
пояснила Софія Володимирівна, – але це – трагічна 
помилка. Він – геніальний режисер і саме революцій-
ної доби, я певна, з часом йому буде повернене його 
добре ім’я, шана та пам’ять.

Майя – дочка І. П. Кавалерідзе [11], нашого 
геніального скульптора, який до того ще знімав кіно, 
писав сценарії і драматичні твори, мати її у свій час 
працювала у Наркоматі Освіти в тодішній столиці 
Радянської України – Харкові. Довгі роки, починаючи 
з трагічного 1933го, жила під страхом арешту. Як я 
розумію, сім’я досить скоро розпалась. І. П. Кава-
лерідзе переїздить до Києва.

Під час війни Майя з матір’ю не змогли евакую-
ватись, близьких родичів чи добрих знайомих у селі, 
у кого могли б перебути голодні і холодні місяці фа-
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шистської окупації, не мали, як пережили ці страхіт-
тя, як вижили, – Бог знає. Я навіть не насмілювалась 
питати, та й про таку чорну пляму на біографії, як пе-
ребування під ворожою владою, в ті роки і згадувати 
було неприпустимо. Ми були громадянами країни, що 
перемогла у важкій війні, хотіли користатись благами 
здобутого, завойованого миру, і ми не хотіли знати 
всієї правди про самих себе, не хотіли пам’ятати ні 
про незчисленні жертви, ні про безмірні страждання, 
через які пройшов практично кожний, через бої, табо-
ри, полон, окупацію. Ми тоді будували нове суспіль-
ство, в нашому конкретному випадку телебачення.  
Харківський телецентр і студія отримали приміщення 
у центральній частині Держпрому, то нічого, що воно 
не відповідало усім технічним умовам експлуатації. 
Творчі і технічні працівники, маючи певний рівень 
професійної освіти по спеціальності, “на ходу” за-
своювали специфіку телебачення, бо в ті часи вона 
тільки починала усвідомлюватись і вироблятись.

Обговорити мову сценарію майбутньої передачі 
краще було сидячи на дивані в якомусь переході, бо в 
кімнатах редакції чи сектору випуску було по кілька 
столів, за якими велась робота з авторами, дзвонили 
телефони. Часом розмови все ж виходили за межі 
службових тем. Згадуючи зараз Майю, мені здаєть-
ся, що з її світлих очей завжди сіявсь переляк, який 
вона всіма силами намагалась вгамувати, притаїти 
від людей, може, я і помиляюсь, бо спілкувались ми 
мало і короткий час. При якійсь нагоді сказала, що 
під час окупації, коли зовсім не було чого їсти, знеси
лені холодом, вони з мамою тулились одна до одної, 
закутані, по кілька днів не покидаючи ліжка.

І таке було, правильно це, чи неправильно.
Кілька записів з мого щоденника воєнних років. 

Перший було зроблено в зошиті l/ІІІ 1942го року на 
острові Чурки в дельті Волги. Колись, казали, цю 
місцину обживали монахи, за радянських часів об-
лаштували будинок відпочинку, побудували нові кор-
пуси різного призначення, було тут і велике підсобне 
господарство, у воєнні роки розмістили евакуйований 
з України дитячий будинок.

Писати щоденник я почала під впливом однієї 
нашої виховательки, яка дивом вибралась з оточеного 
німцями Києва, мріяла стати письменницею і готува-
лась до вступу на філологічний факультет. Читати я 
любила змалку, а писати почала для Наталії Іллівни 
Лугової, російською мовою, такою, як ми говорили. 
Перші записи – про літературні справи: що прочи-
тала (тут була хороша бібліотека), які написала або 
збираюсь написати вірші, про взаємини з дорослими 
та дітьми, про події нашого життя.

Влітку Наталія Іллівна і вчителька Ася Михай-
лівна Разумєєва покинули нас і пішли в армію, на 
фронт. А в жовтні наш дитбудинок був евакуйований 

вдруге, в Казахстан, на станцію Джусали, що була 
початковою і кінцевою двох залізниць – Куйбишев
ської та Ташкентської. Навпроти вокзалу, через колії, 
знаходилась прохідна механічного заводу, на якому 
вироблялись мотори чи то на танки, чи на літаки. 
По обидві сторони заводської території розташува-
лись типові одноповерхові будинки на 4и квартири, 
кожна складалась з кімнати на два вікна, просторої 
кухні з пічкою, сіней і глибокого підвалу під ними. В 
таких квартирах жили працівники дитбудинку, якот 
Іван Олексійович Міняйло, завуч, що виїхав з нами 
з Верхнєдніпровська. Дітей поселили в більшому 
будинку, який планувавсь, певне, як гуртожиток, там 
була кухня, що з’єднувалась віконечком зі столовою, 
кілька великих кімнат вздовж коридора. Кімнати були 
заставлені металевими ліжками, спали по двоє, на 
них же робили уроки. В школу ходили через колію в 
селище Кармакчі, що було районним центром.

Між масивною заводською огорожею та висел-
ком – невеличкий парк, зрошуваний ариками, зі ста-
вочком і літнім кінотеатром. З другого боку завод
ської території мав бути будинок культури, і він там, 
напевне, був, бо ми танцювали матроський танок на 
його сцені, але скільки не напружую пам’ять, не можу 
пригадати, ні де він знаходивсь, ні як виглядав.

Зі східців нашого гуртожитку, прямо за невели-
кими піщаними пагорбами, видно було пласкі дахи 
глинобитних будиночків, тут, серед казахських сімей, 
жила наша куховарка тьотя Віра.

Сюди, в Джусали, в травні 1943го приїхала моя 
мама, відбувши в Мордовії визначений їй строк по-
карання.

Отже, уривки зі щоденника, в перекладі.
5.V1. 43 р. Двадцять першого травня до мене при-

їхала мама... Ми обнялись, вона почала плакати, а я 
не могла, мені не вірилось, що це – моя мама. Потім 
ми пішли на станцію за речами. Спали ми дві ночі у 
Івана Олексійовича вдома, потім директорша сказа-
ла, що нам можна жити в піонерській кімнаті, і ось 
до цього часу ми тут живемо, але гадаю, що скоро 
скажуть вибиратись. Паспорта у мами немає, хлібні 
картки є, але користі від них мало, тому що на них 
мама і зараз хліб не отримує. З кухні на маму дають, 
як на дитину, інколи й менше, хліб свій я завжди ділю 
між мамою і собою. Вона ще ніде не працює.

9.Х.43 р. Минуло майже чотири місяці з дня мого 
останнього запису. Мама ніде не працювала. Потім 
стала вишивати блузку нашій кладовщиці. Влітку 
мама працювала вже в дитбудинку вихователькою. 
Посилаючи мене на сінокос, директорша сказала: 
“Піди відвідай маму і там залишишся”. З їжею було 
краще. Мама і корів доїла, молоко пила. Хліб теж 
завжди був.

26.Х.43 р. Новини – золоті. Наші війська взяли 
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Дніпропетровськ та Дніпродзержинськ, а про Верх-
нєдніпровськ кілька днів тому передавали по радіо. 
Наша господиня (ліжко, на якому спала мама, стояло 
в кухні), тьотя Таня Бурименко лежить в лікарні, у 
неї хвора печінка.

28.Х.43 р. До нашої господині приїхав молодший 
син, той, що був за крадіжки в трудколонії. Краде він 
не тільки у чужих, але і в матері.

11111143 р. Син господині Васька украв у мами 
простиню і панчохи, було кілька пар, а лишилась 
одна, дірява...

Передавали, що 6.XI.43 р. наші взяли Київ11сто-
лицю України. 

23.ХІ.43 р. Мама хвора, лежить... Хліба норму 
нам урізали... Мама буде отримувати 400 гр., дитя-
ча – 300 гр. та утриманця – 200.

25.XІ.43 p... Жити так тяжко, так цей тягар горя 
наваливсь на мене, що я мимоволі підгинаюсь, а 
мама гнеться, та напевне вже ніколи не стане рів-
но... Жити важко, їсти нема чого, топити теж нічим... 
Мама хворіє виснаженням, а це при наших умовах 
дуже небезпечно.

10.XІІ.43 р... Начальниця майстерні (Г. Бабіївна в 
той час працювала в’язальницею у підсобному цеху 
заводу) зненавиділа маму і сказала, щоб з сьогодніш-
нього дня вона почала ходити працювати в майстер-
ню, а до цього часу мама в’язала вдома.

23.XІІ.43 р.... Мама загубила хлібні картки. Щоб 
якось вийти з цього становища, для мами занадто 
тяжкого, вона мені дає кожний день по І0 крб., а я 
у наших дівчат купую хліб по 5 крб. за 50 гр. і даю 
від свого 100 гр. В школу ми через сильні морози не 
ходимо, а до нас приходять вчителі.

26.XIІ.43 р. Скоро перше – свято, перший день 
Нового року, та чим будемо святкувати? Вчора всі 
готували концерт. При тому, як ми з Раєю виконували 
танок “Светит месяц”, всі страшенно сміялись. Буде-
мо третього виступати на конференції вчителів... За
кінчується чверть, у мене з усіх предметів “відмінно”, 
лише з фізики за малюнок мені поставив “добре”. Ну 
і нехай, адже я не художник. По кресленню теж “від-
мінно”, але я гадаю, що незаслужено... З продуктами 
дуже погано. Якщо тьотя Нюра, сусідка, продасть 
мамині черевики, то ми відсвяткуємо хоч якось, а 
якщо ні, то доведеться лишитись без свята... Коли 
мені тяжко, я кидаюсь писати листи в Харків, ніби 
це допоможе. Вчора написала листи і сьогодні вкину 
в скриньку.

7.І.44 р. Перший день цього Нового року ми з 
мамою провели добре. Були ситі. Мама хліб отримує, 
але тому, що вона дуже виснажилась за ці 11 днів, їй 
не вистачає.

11.І.44 р. Я зараз вишиваю блузку для тьоті Нюри 
і шарф для когось в’яжу.

18.І.44 р. Мама дала тьоті Нюрі продати прости-
ню, вона продала за 300 крб., мама купила кіло рису 
і два рази варила рисову кашу.

6.ІІ.44 р. Мама захворіла і чимало пролежала... 
Лікар з дитбудинку Віра Несторівна сказала, що у 
мами туберкульоз і довго вона не проживе, особливо 
при такому годуванні.

10.ІІ.44 р....  Мама сказала:
–  Діє, мені порадили сказати тобі, щоб ти по

ступала на роботу... 
В грудях у мене ніби щось обірвалось...
–  А навчання?... – і я почала плакати. Мама теж 

плакала. Потім сказала, що 10 класів я закінчу, якщо 
мама не виживе, то вчитимусь у тьоті Марійки, вона 
писала, що буде мені другою матір’ю.

16.ІІ.44 р. Сьогодні нас, кількох дівчат, будуть 
приймати в комсомол... Я думаю, мене не приймуть, 
бо у мене такі батьки... Рис позавчора закінчився... я 
звичайно приношу обід зі столовки, ми з мамою його 
з’їдаємо, навіть не розібравшись у смаку.

18.ІІ.44 р. Сьогодні йдемо в райком за комсомоль-
ськими квитками. Мама каже, щоб я похвалилась 
перед сусідками, що я – комсомолка. Мамі позавчора 
було дуже погано, на березень місяць вона хотіла б 
поїхати в КзилОрду в лікарню.

29.ІІ.44 р. Вчора всі наші співробітники отри-
мати визов, сперечались, кому їхати за пропуском. 
Напевне, скоро і поїдуть. Ну, і з Богом! От тільки не 
хочеться, щоб Віра Несторівна їхала.

4.ІІІ.44 р. Мама позавчора ходила до Віри Нес-
торівни поговорити про роботу у дитбудинку (на що 
я майже не сподіваюсь).

7.ІІІ.44 р. Яке у нас свято! Вчора ми отримали 
лист з Харкова.

Я по почерку на конверті здогадалась, що він  
від тьоті Соні. Лист мені дали в дитбудинку, з ним я 
пішла до мами, і у нас почалась так розмова:

– Мамо, дати тобі те, що я принесла?
– Так.
– А ти знаєш, що?
– Ні.
– А може знаєш?
– Ні, донечко, не знаю.
– Ой, ти будеш танцювати, якщо я дам.
– Та що ж ти мені даси?
– А ось вгадай.
– Лист?
– Так.
– Від кого?
– Від тьоті Соні, – сказала, я і злякалась, так 

страшно закричала мама. Я подала лист, вона взяла 
тремтячою рукою, стала плакати, не могла читати... 
Трохи заспокоївшись, вона вигукнула:

–  Ось, може, наш порятунок!

дія БаБ²ївна
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До тьоті Соні я написала лист вчора, величень-
кий, і сьогодні два, замовлених, я описала наше жит-
тя, послала і вірш, складений для неї ж. А от ще. 
10го цього місяця закривається майстерня, і мама 
залишається на вулиці, без нічого. Що далі будемо ро-
бити? А ще числа 10го будемо їхати у КзилОрду на 
олімпіаду, я до цього полагодила чемодан. Бурименко, 
господиня хати, уже двічі маму мало не задушила.

9.ІІІ.44 р. Мама зовсім слабує, сьогодні ледве
ледве написала лист тьоті Соні.

13.ІІІ.44 р. Увечері мамі було погано, висока тем-
пература, морозило, у неї опухло обличчя, ноги.

3.ІV. 44 р. Позавчора прийшов лист з Києва, з Нар-
комату України, щоби вислали списки евакуйованих 
дітей та співробітників... для того, щоб нас рееваку-
ювати. Провели збори, сказали, щоб ми добре вчи-
лись, бо на Україні поганих не треба. Звичайно, для 
всіх це – велика радість. А для мене... Адже мама 
ще не працює у дитбудинку, а як же я без неї поїду? 
Сама?

5.ІV.44 р. Вже місяць, як від тьоті Соні немає лис-
та. А він нам зараз так потрібний! Роботи для мами 
ніякої не передбачається... Сьогодні візьму її хлібну 
карточку на 200 гр. в день.

6. ІV.44 р. Вчора ми шили сарафани для чоти
рьох виховательок, Віра Несторівна теж шили. Вони 
мене спитали, як мама, я все розповіла, і вони мені 
порадили іти на самостійне життя і брати маму на 
утримання.

17.ІV.44 р. На роботу мене влаштували... на пошту, 
спочатку мова йшла про доставку телеграм, а потім 
порадили вивчитись на телеграфістку. Уже три дні, 
як я ходжу на пошту, поки що вчусь. 

І9.ІV.44 р. Яка велика радість! Вчора ми отримали 
від тьоті Соні гроші у сумі 600 крб... головне, що вони 
нас не забули! 

26.ІV.44 р. Отримали лист від тьоті Соні. Пишуть, 
щоб ми подали певні відомості, без яких неможли-
во виїхати. Тьотя Соня старається, щоб ми скоріше 
виїхали. Ми ці відомості вислали. Я спочатку дуже 
зраділа, а потім розсердилась на тьотю Соню, бо вони 
нічого до мене не написали, хоч я відіслала їм листів 
більше, ніж мама... Роботу покинула, без неї буду 
обходитись.

10.ІХ.44 р. Увесь час я посилала листи тьоті Tyci 
в Тернопіль, і коли наші взяли Тернопіль, ми отри-
мали лист від них. Бабуся була жива, тьотя Туся та-
кож, але дім і все добро було розбите та пограбоване. 
23го червня я отримала лист, що рівно місяць тому, 
прохворівши тиждень, померла бабуся... Мама ле-
жить, плаче. А до цього листа ми отримали урядовий 
виклик від тьоті Соні. Сподіваючись виїхати, мама 
зовсім поправилась, навіть кучері стала підкручувати. 
Але рано ми раділи, наші надії не справдились, нам 

не дали перепустки. Я вишивала в цей час сукню 
дружині директора заводу. Закінчила одну, взялась 
за другу, не домовившись про оплату. Мама ніде не 
працювала і її виселили від Бурименко.

11.Х.44 р. В той день, коли відбулось наше гене-
ральне видворення з житла, а це було 27го липня, 
наші війська взяли Львів.

25.Х.44 р. Перепустки немає. Мамі сказали, що 
до кінця війни їй нікуди їхати не можна.

26.XI.44 р. Зима. В кімнаті, куди маму пересе-
лили, холодно. Коли і протопимо, тепла майже не 
відчувається. Збирати вугілля на станцію ходжу кож-
ний день.

23.ХІІ.44 р. Я багато днів не ходила в школу, нічим 
було топити і я на коліях збирала вугілля. В той день 
я теж не пішла в школу, не хотілось вставати. Раптом 
чую: “Бабіївна тут живе? Можна?”  і входить тьотя 
Віра, куховарка з дитбудинку. Посиділа, поговорила 
і запропонувала перейти жити до неї. Цілий день ми 
з Шурою тягали речі, лише під вечір закінчили.

17.ІV.45 р. Дуже рідко стала записувати у щоден-
ник, боюсь, що Сергій, нинішній чоловік тьоті Віри, 
загляне в мій зошит, не хочу, щоб мама бачила, що 
я це роблю.

21.VІ.45 р. Майже місяць тому, 27.ІІІго до нас 
прийшов Камалов, начальник паспортного столу. 
Виявляється, нам є щось з Москви, чи то два уря-
дових виклики, чи то два відношення на видачу нам 
пропуску. Камалов говорив з мамою, взяв документи 
і сказав, щоб я прийшла на слідуючий день. Я при-
йшла, принесла всі потрібні папери, а він сказав, що 
їх треба послати в КзилОрду.

28.V.45 р. Ось уже два місяці, як з КзилОрди ні-
чого немає... Мама думала, що ми Першого травня 
будемо в Харкові. Але пропуску нам Камалов не ви-
дав, і не видає.

30.VІ. 45 р. Дитбудинок виїздить. Представниця 
з України сказала, що, якщо буде у мами пропуск, то 
вона візьме нас з дитбудинком, а ні – то ні. Лишатись 
тут самим немислимо. Треба діставати пропуск. Ка-
малов приїхав з КзилОрди і сказав мені таке: “Коли 
будуть видавати пропуски всім, то і вам дадуть, а 
поки доведеться тут лишатись”... Думаю взяти у ньо-
го документи і їхати в КзилОрду. Сьогодні ми здали 
останній іспит. Сьомий клас закінчено.

7.VІІ.45 р. В КзилОрду поїду завтра, тому що 
56й поїзд, що іде вночі, сьогодні не ходить. Була 
на станції. Там виступали червоноармійці. Справа в 
тому, що зараз ідуть ешелони на схід, чи то додому 
їдуть солдати, чи то воювати з Японією, невідомо.

7.VІІІ. 45 р. Отже, я в Харкові!
В КзилОрду я поїхала 56м увечері, квиток  у 

мене був до КараКеткена, після цієї станції мене і 
подругу з вагона витурили, і ми їхали на підніжках та 
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буферах. З поїздки моєї нічого не вийшло, я поверну-
лась без пропуску для мами... Тьотя Віра побилась з 
Сергієм, бо він у неї вкрав простиню, а гроші пропив, 
їй невдало зробили аборт і вона лежала в лікарні... 
Мама вирішила, що я маю виїхати з дитячим будин-
ком, а вона залишиться. Та трапилось так, як не чекав 
ніхто, цей Сергій, цей неповороткий тюхтій, дістав 
нам перепустку і приніс до поїзда, коли ми з мамою 
вже сиділи у вагоні, погрузивши свої пожитки. І уве-
чері ми покинули Джусали. Виїхали ми 24.VІІ.45го 
року. Радість наближення до України я подавляла в 
собі (а може й справді нічого було радіти?). Дратував 
мене песимізм мами. В дорозі вона надумала, що їй 
нема чого їхати.

От і все, що є в моєму щоденнику тих років про 
Сонечко.

Як немає і самого щоденника, в Харкові 4546тих 
років я його не вела. На пожовклих листочках майже 
пустого зошита кілька записаних вражень від вистав 
театру та акторського виконання, і все. І згадати не 
можу, де і як ми зустрілись, якою я побачила Софію 
Володимирівну після семи років розлуки, що відчула 
при цьому...

Ми ніколи не говорили про її участь у справі по-
вернення мами з Казахстану до Харкова, до театру. 
Можу лише здогадуватись, як воно було. Знаю, що 
саме вона прислала нам виклик і гроші на дорогу. 
Виклик на роботу оформляли і підписували від-
повідальні особи на високих посадах. Не може бути 
сумніву, що саме М. М. Крушельницький, художній 
керівник театру ім. Т. Шевченка в ті роки, зумів до-
вести по інстанціях, як необхідно повернути актрису 
Г. Бабіївну на сцену, до творчої праці. Навряд, чи було 
це просто, легко і абсолютно безпечно. Саме виклик 
до харківського театру виявивсь реальним, на нього 
в Кармакчі видали пропуск, правда, не до Харкова, 
обласного центру, а до станції Буди, куди направ-
лялись усі наші з дитбудинку. Напевне, і отримані 
гроші були не лише Софії Володимирівни, а зібрані 
в складчину серед співчуваючих колег, та вислала їх 
нам вона  Сонечко.

І як би тяжко не складалось життя у повоєнні 
роки, для того, щоб побачити виставу “Дай серцю 
волю, заведе в неволю” на сцені театру ім. Т. Шев-
ченка, закохатись в артистичний світ, потягнутись до 
нього і так чи інакше з’єднати з ним своє життя, – для 
цього треба було мамі і мені повернутись на Україну, 
ця подія для мене назавжди лишилась пов’язаною з 
іменем Сонечка, з виразним почерком її листів, що 
викликали надію на краще майбуття.

У 1949му році закінчила я у Львові десять класів 
і приїхала до Харкова вчитись далі. Хотіла вступити 
до театрального інституту, бо мріяла стати актри-

сою. Мама вважала, що мені треба вчити англійську 
в інституті іноземних мов. Подала я туди докумен-
ти, поскільки прийому в театральний тоді не було, а 
вступні іспити розпочинались. Знайшлась для мене 
підтримка у вигляді солідного старшого чоловіка, 
якому мене представили мало чи не в під’їзді якогось 
будинку, правда, в обумовлений час. Не пам’ятаю ні 
імені його, ні посади, знаю лише, що був це приятель 
доброго знайомого Софії Володимирівни. Він пильно 
придививсь до мене, трохи поговорив, схвально по-
хитав головою і посміхнувсь. Іспити я здала успішно. 
В школі я вчилась старанно, грамотно писала твори 
і диктанти, непогано знала німецьку мову, так що не 
знаю, наскільки важливе було це знайомство. А тут 
театральний інститут оголосив, що буде набирати 
студентів, і я подала заяву вже на режисерський фа-
культет, склала іспити по спеціальності. Забираючи 
документи з інязу, вислухала догану, що треба краще 
думати, бо от через таких, як я, може, хтось і постраж
дав, не потрапивши до списку студентів. Соромно 
мені було, але дуже вже вабив всесвіт театру.

“Я вибираю “Березіль”, – такий заголовок нада-
ла С. Федорцева своїм спогадам про Л. Курбаса, які 
увійшли до збірки, опублікованої 1969го року.

“... Тому, що в ньому сила,
Тому, що він переворот,
З якого літо родиться...”

Переїзд артистки зі Львова, з Польщі, до Ра-
дянської України, до театру Л. Курбаса був свідомим 
вчинком, відповідав її найістотнішим переконанням. 
Вона згадувала і писала про те, чого вчив театральну 
молодь Олександр Степанович, і що вона зберігала в 
собі, поки стало їй сил.

Я вірю, що у артистки С. Федорцевої були гарячі 
прихильники, але знаю також чимало людей, які не 
визнавали за нею значних творчих досягнень.

Я бачила її Марусею у “Дай серцю волю...”, Со-
ломією в “Богдані Хмельницькому”, у ролі Ревеки 
в “Дружині Клода”, Катерини в “Грозі”, Інгігерди в 
“Ярославі Мудрім”, це все – в сезон 194546го років. 
Трохи пізніше – Купавіна у “Вовках та вівцях”, Гла-
фіра в “Єгорі Буличові” та Меланія у цій же виставі, 
було чимало інших провідних ролей. Але в моїх за-
писах не знайти слів захоплення від їх виконання. 
Здається, я їх ніколи і не писала. Не пам’ятаю, щоб 
хоч колинебудь принесла їй квіти на прем’єру чи по-
чаток сезону, говорила слова захоплення і вдячності. 
Певне і не було такого. На превеликий мій жаль.

С. В. Федорцева була щиро віддана театрові. 
“Любіть театр усім серцем, усім єством,” – цим за-
повітом Л. Курбаса закінчує вона свої спогади. Мала 
прекрасні сценічні дані: хороший зріст, красиву по
ставу, гармонійні риси обличчя з великими променис-

дія БаБ²ївна
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тими очима і сильний, багатого тембру голос, який 
давав їй можливість відповідно звучати і в драма-
тичних, і в ліричних ролях. Вона багато і наполег-
ливо працювала не тільки в театрі, але і над різними 
концертними програмами, на радіо та телебаченні, і 
зараз ще можна почути по радіо у її виконанні твори 
улюблених поетів – Т. Шевченка та Лесі Українки. А 
інакше і не могло бути, адже вона – Софія Федорцева, 
артистка високого звання і поважного становища. 

Згадуючи її в різних ролях, а все це були яскраві, 
індивідуально сформовані образи, які і зараз живуть 
в моїй пам’яті, мені здається, що якщо їм чогось бра-
кувало, то це – імпровізаційності, безпосередності 

почуттів. Вона суворо контролювала себе, свої емоції 
і вчинки в житті і на сцені. Це я так гадаю зараз, ні-
коли ні з ким про це не говорила, і не переконана, що 
не помиляюсь, і що певна скутість жесту та інтонації 
артистки, деяка урочистість її темпераменту мали під 
собою лише недовіру до своїх правдивих почуттів, до 
істинної реакції на події оточуючого світу.

Наостанці про те, про що і згадувати і писати 
страшно і складно, що хотілось би обминути, про-
пустити. Але ж воно було, вони є в моєму щоденнику, 
висловлені мамою слова сумнівів відносно причини 
їх арешту і причетності до цього близьких їй людей. 
Тоді кілька днів і ночей С. В. Федорцевій довелось 

Софія Федорцева – Маруся у виставі “Дай серцю волю...” М. Кропивницького.  
Театр ім. Т. Шевченка. Харків, 1937 р.
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провести в камері слідчого ізолятора. Розібрались, 
визнали, відпустили. Якою ціною? Невже тьотя Соня 
могла вчинити щось непорядне, підступне, щось таке, 
в чому сором зізнатись перед людьми? Від самого 
такого припущення в голові ставало порожньо, вона 
ніби відокремлювалась від плечей, а серцю ставало 
тісно в клітці грудей.

А ось ще одна цитата [12]:
Следственное дело №51741 по обвинению Борт-

ника Януария Демьяновича...
Протокол от 11 февраля 1956 г.
...Федорцева С. В. ( 1900 г.рожд. уроженка села 

Помонята Рогатинского рай-на, Станиславской об-
ласти, со средним образованием, вдова).

Бортника я знаю только с положительной сто-
роны. 

Звичайно, 1956ий рік це не 1937ий, проте, да-
леко не всі з допитаних у процесі розслідування ко-
місією по реабілітації знаходили для безпідставно 
звинуваченого добрі слова. Хтось казав, що попросту 
не знає його з того чи іншого боку, дехто сумнівався в 
його професійній придатності, чи знаходив недоліки в 
характері та суспільній поведінці. І це були люди, які 
перші свої кроки в мистецтві робили поруч з Я. Борт-
ником, а часом і з його допомогою, з роками досягли 
стабільного становища в театральному світі, і ніби не 
мали підстав страшитись за долю свою і дітей.

Читала я слідчу справу свого батька взимку 
1994го року в приймальні Харківського управління 
СБУ. Поруч за столом люди гортали такі ж папери, 
щось виписували. Хтось приходив з  передачею, 
перекладав з сумки в сумку пакетики та баночки, 
розпитував про свого арештованого, діливсь но-
винами з черговим співробітником. Якийсь чо-
ловік схвильовано просив захисту від погроз... Все 
так буденно, нормально, не було чого мені стільки 
боятись доторкнутись до цього світу, до цих сторінок 
з їх людськими долями.

Прочитавши цей коротенький запис допиту, я 
примружила очі і якийсь час сиділа нерухомо. Якщо 
правда, що у людини є душа, і що вона безсмертна, то 
в ці хвилини страдницька душа Софії Володимирівни 
торкнулась моєї. Інакше я не можу сказати про свої по-
чуття і думки. І скільки не прислухаюсь до них, як не 
стараюсь, не можу знайти відповідних їм слів. Лише 
оці: я безмежно вдячна, що моя віра в неї не стала 
оманою, і що я знаю Сонечко лише з ясної, праведної 
сторони.

(Підпис Дії Бабіївни)
Дія Бабіївна.
1999 р. 

Бабіївна Дія Януарівна
Харків – 120, пр.50ліття ВЛКСМ 53 кв.35.

дія БаБ²ївна

1. Кононенко Митрофан  Тадейович  (17. VІ. 1900 – 
1. І. 1965) – український актор,  н. а. УРСР, Харківський 
український драматичний театр ім.Т. Шевченка (до 
1935 – “Березіль”)

 2. Бабіївна Ганна Іллівна (14. Х1.1897 – 2. ІІІ. 
1979) – українська  артистка театру “Березіль” 
(1922– 34),  Харківський український драматичний 
театр ім. Т. Шевченка (1935-60), репресована 1938, 
відбувала заслання в таборах Мордовії.

3. Бортник Януарій Дем’янович (13.V.1897 – 
16.1. 1938) – український режисер і актор; 1921– 
1927 –  режисер лабораторії мистецького  об’єднання 
“Березіль”; з 1927 по 1930 рр. керівник Харківського 
театру “Веселий пролетар”. У 1934–1936 – режисер 
Дніпропетровського театру ім. Т. Шевченка.

4. Фоміна Юлія  Гаврилівна (26. VІІ. 1907– ІІ. 1997) – 
українська актриса; актриса  театру “Березіль” (1928, 
з 1935 – Харківський український драматичний театр 
ім. Т. Шевченка),  1973 – організатор і директор музею 
його історії.

5. Бурачек Микола Григорович  (4 (16). ІІІ. 1876 – 12. 
VІІІ. 1942) – український живописець-пейзажист, ху-
дожник театру, з. д. м. УРСР.

6. Федорців Федь (псевдонім Д. Долинський, Б. Дан-
чицький тощо) (1. ХІІ. 1889 – 5. ІІІ. 1930) – визначний 
український галицький журналіст, публіцист, студент-
ський і громадський діяч.

7. Сердюк Олександр (Лесь) Іванович (27. VІ. 1900 – 
14. ХІІ. 1988) –  актор, режисер,  педагог, народний 
артист СРСР (1951). Актор т-ру “Березіль” (1922; з  
1935 – Харківський український драматичний театр ім. 
Т. Шевченка; 1957–62 – директор і худож. керівник).

8 .  Сабат-Свірська Марія  Володимирівна 
(22. ІІІ. 1895 – 6. ІV. 1983) – відома  у міжвоєнний період 
оперна і камерна співачка (сопрано).

9. Крушельницький Мар’ян Михайлович (18. ІV. 
1897 – 5. ІV. 1963) – український   актор,  театральний 
режисер, педагог, народний артист УРСР (з 1939 р.), 
народний артист СРСР (з 1944 р.).  Сценічну діяльність 
почав 1916 у Тернополі. 1921–23 – в Українському на-
родному театрі у Львові; з 1924 – актор, з 1933 – ху-
дожній керівник, режисер і актор театру “Березіль” 
(з 1935 – Харківський український драматичний те-
атр ім. Т. Шевченка);  1952-63 – актор і режисер (з 
1954 – гол. реж.) Київського українського драматичного 
театру ім. І. Франка.

10. Заховай Юрій Андрійович (15. ІІ. 1902 – 1951) – 
актор і драматург; актор Лівобережної  української 
держдрами (ЛУД, ЛУДД) – українського пересувного 
театру, заснованого 1930 р.

11.  Кавалерідзе  Іван Петрович (1 [13]. ІV.1887  – 
3. ХІІ. 1978) –  український скульптор,   кінорежисер, 
драматург, сценарист, художник кіно, народний ар-
тист України (1969).

12.  Дія Януарівна цитує протокол справи про по-
смертну реабілітацію Януарія Бортника.
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До найвідоміших п’єс Антона Чехова в цьому 
театрі почали звертатися лише у добу Незалежної 
України. І щоразу ця чеховська драматургія спри-
чинялася до народження наступної постави. “Три 
сестри” середини 1990х режисера Ігоря Бориса на 
малій сцені “Березіль” національні експерти визна-
ли однією з сотні найкращих в Україні ХХ століття 
постав. Невдовзі, завдяки запрошеному з Львівсько-
го академічного театру ім. Леся Курбаса Володими-
ру Кучинському, на історичній курбасівській сцені 
“розквітнув” “Вишневий сад”. Для актора Степана 
Пасічника зіграна тоді роль Лопахіна стала етапною. 
І здійснена ним майже двадцять років потому поста-
ва “Дяді Вані” (в перекладі Аліси Вер та Олексан-
дра Ковалевського, використаному С. Данченком у 
1980 р. в Національному академічному драматичному 
театрі ім. Івана Франка) з’явилася в естетичному та 
ідейному діялозі з чеховською “попередницею” на 
великій сцені театру. Подібність між “тією” та “цією” 
виставами простежується і на рівні театральної ме-
тодології: особливий спосіб режисерського розбору 

неÇак²нЧена драÌа для Чорного рояля

25-26 вересня 2020 р. у Харківському держав-
ному академічному українському драматичному 
театрі ім. Т. Шевченка відбулася прем’єра вистави 
“Дядя Ваня” головного режисера театру Степана 
Пасічника. І це саме той випадок, коли передіс-
торія цікавої вистави була не менш цікавою. 

матеріялу; метафоричність сценічної мови; жорстка 
внутрішня структура мізансцен і ритму тривання ак-
торів в образах; мікс психологічної драми, ґротеску 
та символізму, мелодрами і драми ідей. 

Прапоставою, що стала “підмальовком”, ескі-
зом для нинішньої, здійсненою на академічних під-
мурках, була вистава в навчальному театрі катедри 
майстерности актора Харківського національного 
університету мистецтв ім. І. П. Котляревського на 
курсі Юрія Євсюкова (2019). Визначальним у тій 
роботі став спільний простір гри на сцені та в залі. 
Поки глядачі займали місця, стара Марина зносила 
зі сцени і розставляла у залі посуд для чаювання. В 
центрі глядацького простору привертав увагу старий 
чорний рояль, захаращений побутовими предметами: 
зв’язаними книгами, дорожніми валізами. У виставі 
С. Пасічника обігрували цей “високошанований ро-
яль”антикваріят то як обідній стіл, заставляючи са-
моварами, то як постамент для “трону” Серебрякова, 
то як ложе пристрасти Астрова й Олени, де постіллю 
слугувала інша, не менша, пристрасть лікаря – влас-
норуч накреслена мапа лісів повіту. На цьому ж роялі 
востаннє дужо, побратерськи, обіймалися дядя Ваня 
та Астров – двоє представників “вимираючого виду” 
справжньої інтелігенції. Чорний рояль не буквально, 
але таки асоціювався і з катафалком…

Сходження акторів до зали щоразу справляло 
враження одкровення. Тут, поміж двох рядів гляда-

юлія ЩУкінА

Сцена з вистави “Дядя Ваня” А. Чехова. Режисер – Степан Пасічник. Харківський націо-
нальний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського (курс Юрія Євсюкова), 2019 р.

(Прем’єра “Дяді Вані” А. Чехова на харківській сцені)
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Юлія Щук²на

чів ліворуч і праворуч сцени, Астров (Дмитро Бур-
ма), поваливши на паркет Войницького (Костянтин 
Жиров/ Роман Каверзін), намагався вибити з нього 
не лише вкрадену з лікарського саквояжу склянку 
морфію, а й саму ідею накласти на себе руки, але 
Войницький в лютій боротьбі вислизав з власної кур-
тки і таки видирався на сцену, воліючи розіграти там 
акт героїчного (адже ідейного) самогубства. До речі, 
чуття “студентського братерства” цікаво проросло у 
відчутті споріднености Астрова та Войницького. І са-
ме тому болісною стала для Вані очевидність успіху 
в Олени Андріївни його “брата” Астрова. Саме тому 
лікар намагався відмовити Войницького помирати, а 
не тому, що “хотів уникнути його розтину – справи 
не з приємних”. Так само тут проносився повз гляда-
чів чорною шулікою наляканий загрозою власному 
життю Серебряков (Микита Скрипка), а за ним падав 
на рояль, оглушуючи всіх пострілом, дядя Ваня, а 
Войницька (Катерина Семенченко) та Олена (Рус-
лана Шевченко) вгамовували його. Саме тут, серед 
глядачів, що сиділи по периметру зали, застигали 
в останніх перед розлукою обіймах (здавалося, на 
смерть!) Астров та Олена. Загледівши їх з висоти 
сцени, Серебряков спускався і безсоромно “відривав” 
сплетені на спині лікаря руки дружини, забираючи її 
з собою на сцену, “до Харкова”... Сцени у залі розгор-
талися при скупому, золотавоохристому освітленні, 
з драматично виразними світлотінями (художник зі 
світла Віктор Бородкін).         

Простір горішнього світусцени  – заповненого 
пнями та хмизом, книгами та старовинними ужит-
ковими речами, Степан Пасічник час від часу опро-
мінював холодним синім світлом, в якому фантом-
ною силою містично хилиталась садова гойдалка 
або споруджувався постамент для героя. Постамент 
для свого високого кохання Войницький в ейфорії 
зводив із пнів. Тієї миті, коли він опинявся на висоті 
(споруда виростала на підвищенні сцени, і глядачі 
сприймали її як карколомну високу вежу, на якій сто-
яв закоханий), герой з болем усвідомлював, що його 
освідчення лунає у порожнечу – Олена пішла. Ця 
мізансцена асоціювалася із смертельним цирковим 
антре сумного П’єро. Наступну сцену, в присутності 
Телегіна (Дмитро Тарасюк) і “циніка”– Арлекіна 
Астрова, Ваня так і проводив на п’єдесталі, в повній 
розгубленості присівши, немов забув, навіщо сюди 
видерся… Ну а гойдалка передавала у виставі почут-
тя нудьги або шаленства, ілюструвала окриленість 
сподівань та (за контрастом) обрив у відчай – відігра-
вала роль смертельного ложа. Ця ж гойдалка була й 
хитким столом для нічної “чарочки” під “закусочку” 
при розмові Соні (Христина Воловик) з Астровим. А 
якою промовистою була партитура фізичної та емо-
ційної дії акторок у сцені, в якій Олена Андріївна 

колисала закохану Соню (відпрацьованим жестом 
відправляла її в “політ”, а потім “ловила” і знову від-
штовхувала) в розмові про предмет обожнювання 
падчерки – Астрова!

На сцені двічі розгортався і тронний вихід Сереб-
рякова (під балдахіном, який несли за ним дружина й 
донька). Насправді це був виїзд, адже у “постамент” 
професора на коліщатках було запряжено тяглову 
силу – помічника у господарських справах Телегіна. 
Ефект першого виходу Серебрякова було підсилено 
“неземним” світлом та “снігопадом” білосніжних 
пелюсток квітів над його головою. Ну не людина і 
не професор, а небожитель якийсь! Позаду урочистої 
процесії йшла Марія Василівна, патологічно відда-
на Олександрові мати його першої дружини – вона 
улесливо несла на червоній подушці його “ордени”. 
До слова, таким самим “професорським снігом” при-
порошувало у фіналі помираючого Войницького, над 
яким бідна Соня, здогадавшись, що він із собою скоїв, 
схлипувала запитальноблагальними інтонаціями: 
“Будемо жити, дядю Ваню?” 

У виставі Університету мистецтв “ключем” до 
чеховського матеріялу С. Пасічник обрав концепцію 
“театру “Дяді Вані””. Зовсім не старий, привабли-
вий, у довгополому чорному плащі, з туго стягну-
тим у “хвіст” довгим темним волоссям і з “профілем 
Каліостро”, наголошено магнетичний у впливі на 
оточення СеребряковМ. Скрипка дивився на маєток 
і на людей однаково епічно довгим поглядом воло-
даря. Серебряков асоціювався із силою захищеного 

Костянтин Жиров – Войницький у виставі “Дядя Ваня” А. Че-
хова. Режисер – Степан Пасічник. Харківський національний 
університет мистецтв ім. І. П. Котляревського (курс Юрія 
Євсюкова), 2019 р.
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званнями та орденами ретрограда на чолі трупи N. 
Його молода, модельної зовнішности, дружина Олена 
і донька Соня змагалися за місце “героїні” у жит-
ті Астрова. З тією істотною різницею, що “героїня” 
Олена пишалася своєю красою в “обіймах” жагучих 
поглядів усіх чоловіків цієї “трупи”, а тим часом “ін-
женю” Соня раз у раз кидалася до гримувального 
трюмо, вмикала сліпуче світло і довіряла відбиттю 
в дзеркалі розпачливі думки про те, що вона некра-
сива. Так само перед цим дзеркалом відчував себе в 
очах обожнюваної Олени не героєм, а “простаком”, 
блазнем із самоварною покришкою замість корони, 
дядя Ваня. Серебряков, який понад усе прагне слави, 
кокетуючи, відсахнувся від дзеркала: “Я старий, май-
же труп”. Астров у цій поставі – типовий “альтерна-
тивник”, ризикований “приватний сектор” театру (це 
ми вперше відчули впродовж карантинних обмежень 
функціонування театрів!), де на Олену Андріївну не 
чекають ані почесні звання, ані стабільна платня, 
проте за яким вона наважиться піти, адже в нього, 
на відміну від Серебрякова – талант. Відповідно до 
виставленої режисером оптики, Катерина Семенчен-
ко і Анастасія Борисова (нянька Марина), які зіграли 
вікові образи п’єси, підкреслили в них позавікову 
сутність: за всіх часів актуальних “підспівувачів” 
чинному “головрежу”. 

Крім трюмо у куточку сцени, на тему “театру” 
працював і вішак з театральним гардеробом. З нього 
нянька Марина витягала на світло білу антикварну 
сукню – образ Сониної матері, занапащеної егоїз-
мом Серебрякова Віри Петрівни. В тому ж гардеробі 

блукав і не знаходив для себе відповідного “образу” 
Ілля Ілліч Телегін – статистична одиниця повітового 
населення (саме тому він характерно обурювався, 
коли Олена Андріївна називала його Іван Іваничем). 
Материну сукню приміряла на себе Соня в сцені 
спроби спокусити Астрова, у якого була мовчазно 
закоханою протягом шести років. Проте голос пе-
редчасно постарілої від важкої праці жінки (одна 
на всіх у А. Чехова суть – Варі, Ольги, Соні – суть 
непривабливих жінок) “вистрілювала” у ній раніше, 
ніж він встигав оцінити зміни у зовнішності дівчини. 
У своєму освідченні Олені під зорями театральних 
ліхтарів Войницький знімав з себе старомодний (ще 
з попереднього, “галантного” століття) оксамитовий 
камзол і притискав його до серця, мов партнерку у 
танці. А в нічній відвертій розмові мачухи та пад-
черки про нещастя і кохання театральний гардероб 
давав можливість розкрити підтекст про старого і 
молодого чоловіків. Саме в цій “декорації” лаштунків, 
за внутрішнім сюжетом, вигаданим С. Пасічником, 
відбувалося примирення суперниць, колежанок по 
гримерці, які кілька років не спілкувалися, адже Соні 
дуже не подобалася “роль” Олени в житті її батька.                   

У студентській виставі режисер винайшов і виві-
рив на практиці концепцію власного прочитання “Дяді 
Вані”. Велика, тригодинна постава  сприймалася на 
одному диханні. Ансамблевість, емоційність, фізична 
форма юних акторів при виконанні складних, інколи 
ризикованих мізансцен підкорювали абсолютно. Спов-
нених глибокої філософії життя чеховських текстів, 
студенти, ясна річ, не могли осягнути на потрібному 

Костянтин Жиров – Войницький, Руслана Шевченко – Олена 
Андріївна у виставі “Дядя Ваня” А. Чехова. Режисер – Степан 
Пасічник. Харківський національний університет мистецтв 
ім. І. П. Котляревського (курс Юрія Євсюкова), 2019 р.
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рівні, втім – що є важливим – вони в них і не “бреха-
ли”. Головне, чим приваблювали молоді виконавці, 
так це легкістю, відсутністю форсування емоцій. 

Восени 2019 р. першу, студентську, редакцію 
вистави, що набула в Харкові розголосу, ще двічі 
зіграли на сцені авторського Театру “Post Scriptum” 
Степана Пасічника. Правда, інший простір сцени і 
зали змусив режисера дещо адаптувати мізансцени.     

І от, нарешті, довгоочікувана (через обставини 
карантину відтермінована з травня до кінця вересня) 
прем’єра “Дяді Вані” у професійному державному 
театрі! Дія вистави С. Пасічника в академічному 
театрі також розгортається (сценограф Тетяна 
Медвідь) на обрубках викорчуваного Лопахіним саду, 
що використовуються в маєтку замість стільців. Ті 
ж самі пні, лише з корчами, злітають у фіналі (як на 
мене, і технічно, і метафорично не дуже оковирна 
частина сценографічного образу), наче спаплюжена 
мрія Астрова про інтелектуальне людство і відновлену 
зелень повіту.  

У студентській виставі емоційно, енергетично 
домінували Войницький і Соня, тобто рідкісно 
правильно, не фальшиво звучала чеховська тема 
протистояння світлих душ рутині та байдужості. 
Герої, яким автор цілковито віддав свої симпатії, 
на сцені виглядали переконливо, харизматично. 
К. Жиров привернув до себе симпатії глядачів 
промовисто відкритим поглядом великих очей. 
Попри тягар долі самогубця (за С. Пасічником), у 
фінальних сценах герой дивився на всіх з любов’ю, 
з усіма внутрішньо прощався, вбачаючи в них тільки 

світле. На протилежному полюсі такого Вані у виставі 
був навіть естетично окреслений як Володар Пітьми 
Серебряков. При цьому, у поставі були важливими і 
діяльний, внутрішньо абсолютно вільний Астров, і 
холодна, досконало вродлива Олена. У трьох своїх 
сукнях (навіть у “хатній”) вона виглядала однаково 
елегантно. Визначальним лишався “модерний” 
гнучкий силует жінки, про яку мріють всі. Її тонкі 
нервові пальці піяністки весь час намагалися 
“зіграти” сонет нудьги то на плечах дяді Вані, то 
на глухій кришці рояля. Коли ж, грозової ночі, вона 
відчула натхнення заграти на клавіятурі, Серебряков 
вустами Соні наклав резолюцію: “Не можна”. Рояль 
у цій історії був скомпрометований… На ньому 
лишилося награвати лише “Чижикапижика” (цей 
мотив у режисера чітко закріплюється за згадками 
про професорамистецтвознавця, який, на думку Вой-
ницького, “все життя пише про мистецтво, нічого в 
ньому не розуміючи”). 

Інакше розклався пасьянс головних і другоряд-
них ролей у виставі на сцені Театру ім. Т. Шевченка. 
Тут – четверо головних героїв, кожен з яких перебуває 
у власній фазі стосунків із життям. Успішний нездара 
Серебряков задоволений,  самовдоволений. Чесний 
дядя Ваня усвідомив своє фатальне безталання. А 
Олена з Астровим лише зараз зрозуміли, що стоять 
на роздоріжжі, маючи змогу вийти на нову дорогу. За-
значу, що малюнок ролі Соні у другій редакції “Дяді 
Вані” Степана Пасічника не змінився, проте Дарії Но-
виковій, яка технічно точно виконує роль Соні, ще не 
сила увести її до складу головних героїв вистави.

Юлія Щук²на

Христина Воловик – Соня, Микита Скрипка – Серебряков у 
виставі “Дядя Ваня” А. Чехова. Режисер – Степан Пасічник. 
Харківський національний університет мистецтв ім. І. П. Кот-
ляревського (курс Юрія Євсюкова), 2019 р.



52

Роль Войницького в одному складі грає тала-
новитий і досвідчений актор Роман Жиров (батько 
Костянтина Жирова, який повернувся до образу Дяді 
Вані через тридцять років після виконання її у дип-
ломній виставі). Вже візуально образ Войницького у 
художниці з костюмів Аліни Горбунової наштовхує 
на депресивні асоціяції. У редакції професійного те-
атру вистави ВаняК.Жиров був одягнений чепурно, 
трохи старомодно, однак артистично, з блазнівсь-
ким велетенським чорним метеликом, в чому про-
глядали як претензії на митця (“З мене міг би вийти 
Шопенгауер, Достоєвський”), так і небезпідставні 
сподівання бути поміченим, оціненим, коханим. У 
редакції професійного театру голена голова Вані
Р. Жирова зловісно римувалася із зім’ятим без форми 
й кольору одягом, наче з якимось ватником і штанями 
ув’язненого. Із розумним актором з великим життє-
вим досвідом, зокрема й військовим, до вистави за 
А. Чеховим увійшла складність життя. З Р. Жировим 
режисер зміг ускладнити на сцені парадокс “нескла-
деної” долі героя у драмі. Чи справді вийшов би з 
Войницького Шопенгауер? Чи має саме цей Ваня 
право на претензію вийти в “герої”? Войницька (Аг-
неса Дзвонарчук) дорікає йому (і тут до неї варто 
дослухатися): “Ти мав переконання. Ти був світлою 
постаттю”. Можливо, саме в цьому “світлі” і полягав 

скромний хист Вані. Але самих “пе-
реконань замало”. Світло Войниць-
кого потьмяніло, натомість прийшла 
зневіра. Тому в редакції академічного 
театру до певного часу Войницький 
лишається якимось малопомітним, 
актор наче свідомо грає “меблі”. Три 
яскраві сценічні моменти, пов’язані із 
Войницьким, тут – суто постановоч-
ні: сцена спорудження дядею Ванею 
власного двійника, фантомної люди-
нисамовару на гойдалці; перенесені 
з першої редакції вистави освідчення 
на п’єдесталі з обрубків дерев (що не 
здатні випустити зелені пагони взаєм-
ного кохання) і несамовитий стрибок 
та розгойдування на гойдалці із обе-
ремком квітів для Олени, що обриває 
тривіяльна ситуація “зради” Олени з 
Астровим. Лише в картині пострілу в 

Серебрякова ВойницькийРоман Жиров прозвучав на 
повний голос. Тут інтенція похмурого в’язня збіглася 
з пориванням до бунту проти гнобителя. Але, без три-
валого живлення енергією любови та визнання, цей 
виснажений бунтівник зламався. Його подвиг ніхто 
не сприйняв як такий, його навіть не заарештували, а 
просто зав’язали одежину в’язня як гамівну сорочку 
на божевільному. Після від’їзду Серебрякових у Вані 
просто немає сил. Герой Р. Жирова перебирає рахунки 
у прибуткововидатковій книзі тремтячими пальцями 
людини, для якої все скінчено. Він сам вийшов з гри, 
про що в цій редакції постави С. Пасічника глядач 
здогадується, коли Соня розпачливо скрикує, поба-
чивши склянку зпід морфію, що випала з кишені 
Войницького. Навіть у тому, як дядя Ваня закінчує 
життя у виставі Степана Пасічника – підтвердження 
його нездатности бути героєм трагедії, “нести свого 
хреста і вірувати”. Склянка з отрутою – класичний 
атрибут мелодрами. Та й останні слова героя вистави: 
“Дитинко моя, як мені важко, як мені важко…” – па-
сують цьому жанру. 

Тож вибір Олени закономірний  – не Войниць-
кий, а “героїчний”, мужній Астров. Той мав силу 
розвинути свій талант і в таких “хащах”. Хоча на-
разі, як справжній митець, переживає творчу кризу 
і потребує підтримки музи, адже вихідною подією 
цієї вистави є фраза лікаря про те, що в нього під 
хлороформом пацієнт помер. Якщо в першій редакції 
постави Д. Бурма не міг осягнути всієї важкости цієї 
першої життєвої поразки Астрова, то у майстрівшев-
ченківців Валерія Брильова і Дмитра Петрова, які в 
чергу грають роль лікаря, цей лейтмотив драми героя 
вистави лунає наповнено. В Астрова є хист мисли-
ти масштабно. Важливо, як складаються в єдиний 

Валерій Брильов – Астров, Володимир Маляр – Серебряков  у 
виставі “Дядя Ваня” А. Чехова. Режисер – Степан Пасічник., 
сценограф – Тетяна Медвідь, костюми – Аліна Горбунова. 
Харківський державний академічний український драматич-
ний театр ім. Т. Шевченка, 2020 р.
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образ деталі характеристики Аст
рова із його виглядом Соня (“Ви 
елегантні, благородні, у вас такий 
голос” – слова про голос відлуню-
ють чистою правдою, у В. Брильова 
та Д. Петрова наразі найкрасивіші 
сценічні голоси в трупі) та Олена 
(“Він п’є, буває брутальний трохи, 
але що за біда! Талановита люди-
на у нас не може залишатися чис-
тенькою”). Приміром, В. Брильов 
з’являється у маєтку в романтич-
ному зеленому плащі, мов сивий 
Робін Гуд… Олена, Соня і Войни-
цький однаково тягнуться до його 
романтики лісів – геть від осоруж-
ного повсякденного життя. 

Трагізм характерів та ситуацій 
в драмах А. Чехова в їх нездатності 
до трансформацій. У несправдже-
них мріях, у брехні самому собі – 
суто чеховське розуміння С. Пасіч-
ником своїх героїв. Адже і Олена 
чесно ходила клопотатися про Соню перед Астровим, 
але, не вагаючись, взяла запропоноване ним кохання 
“собі”. Мораль є лише у Вані та Соні. І тому їм так 
боляче виживати у світітеатрі, де на думку режисера, 
“взагалі нема моралі”. Мудрий ВаняР. Жиров знає: 
скільки не живи, закони життя залишаться незмін-
ними. 

Одвічним бенефіціянтом в цій “грі” залишаєть-
ся тільки Серебряков (Володимир Маляр). Він у 
виставі – надто ефектний старий франт, вдягнений 
то в чорне (плащ і капелюх), а то в не по літах яскра-
ве: теракотовий костюм. Серебряков лише прибідню
ється, що скоро помре – його руйнівна сила надто 
дужа. Про це свідчать і прагнення до плотських 
обіймів з Оленою в гардеробі на тлі нічної грози, і 
спритність, з якою він, рятуючись від пострілу Вані, 
примудряється застрибнути на гойдалку і демонстра-
тивно розтягнутися на ній, рухом “помираючого” (він 
бо – мистецтвознавець!) відкидаючи руку. Лаштуючи 
собі “катедру” для промови перед родиною та че-
ляддю, професор так поварварськи лунко ставить 
на рояль важкий пень, що, здається, інструмент не 
витримає і ніжки його підломляться.  

У виставі тема господарів життя і його чорно-
робів з п’єси А. Чехова обернулась надзвичайно акту-
альним для сучасної України ребром. Хтось (як Соня 
і Войницький) вкладає у “рідний дім” усю душу та 
зусилля, а хтось (як Серебряков) лише витрачає при-
буток з маєтку, погрожуючи взагалі розміняти  малу 
батьківщину на “дачу у Фінляндії”. Саме цією полемі-
кою, громадянською злістю наповнений (на відміну 

від нейтрального інтонування у Д. Бурми) останній 
монолог Астрова у виконанні Валерія Брильова. Для 
творців вистави “Дядя Ваня” в академічному театрі 
надважливою є тема ставлення до рідної домівки, 
не лише в розумінні країни, міста, але й – особли-
во – свого домутеатру.

Якщо героїня Руслани Шевченко у студентській 
виставі лишалася зовнішньо непохитною, то на ака-
демічній сцені ОленаМайя Струннікова, дійсно дуже 
нервова, неврастенічна. Вона не з ревнощів розітне 
ножицями мапу Астрова, як робила її попередниця. 
Її мотив інший. Астров намагався підкорити волю 
Олени, штовхнути її на перелюб, цією мапою він 
обгорнув її, мов трофей під час лісового полюван-
ня. Проте, помстившись йому і розпанахавши мапу 
вздовж і впоперек, Олена Андріївна, з притаманною 
нервовим інтелектуальним жінкам непослідовніс-
тю, просиділа протягом довгого часу із цим зібганим 
пофарбованим папером, притискаючи до себе, мов 
мати немовля. Руда, із королівською поставою і хо-
дою дружина професора у виконанні М. Струннікової 
вже досвідчена жінка. Із самовбивчим підтекстом 
реагує вона на нарікання Серебрякова: “Почекай, ще 
п’ятьшість років, і я сама поруч з тобою постарію…” 

Валерій Брильов – Астров,  Майя Струннікова – Олена Анд-
ріївна у виставі “Дядя Ваня” А. Чехова. Режисер – Степан 
Пасічник, сценограф – Тетяна Медвідь, костюми – Аліна 
Горбунова. Харківський державний академічний український 
драматичний театр ім. Т. Шевченка, 2020 р.
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Вона болісно тамує в собі конфлікт колишньої щирої 
закоханости у немолодого, але імпозантного, як зда-
валося, такого неординарного і талановитого Сереб-
рякова – із нинішнім усвідомленням повного розчару-
вання в своєму кумирі. Завдяки своєму акторському 
досвіду М. Струннікова дуже точно передає відчуття 
“кануну” в житті героїні. Її Олена – ніби акторка, яка 
вже нічого справжнього не зіграє, якщо лишиться із 
режисером, для якого важливою є статусність, а не 
мистецький пошук. Зустріч із Астровим – подарунок 
долі, другий шанс, втратити який Олена просто не 
має права. 

В другій редакції “Дяді Вані” темпоритм сцен 
вибудовується як за допомогою музики, так і завдяки 
інтонаційному візерунку прози А. Чехова як поезії. У 
перших показах вистави актори намагаються втілити 
прагнення режисера: невимушено мислити, відчу-
вати, оцінювати чи емоційно захлинатися словами, 
утворюючи з фонограмою та паузами неперервну 
музичноінтонаційну партитуру постави. Навіть у 
В. Маляра, роль якого не передбачає сповідей, музич-
но нервово окреслена дуга примх хворого професо-
ра, хатнього тирана. Монолог Соні про ліси акторка 
випалює, здається, на одному подиху, адже тут, як і 
у випадку з освідченням Войницького, важливим є 
не стільки зміст, скільки музика емоції окриленого 
робітника або екзальтованої закоханої романтички... 
З іншої причини “легатує” другий монолог Астрова 
Валерій Брильов. Як підказав режисер, він робить це 
підкреслено механічно, майже без розділових знаків, 

Дарія Новикова – Соня, Майя Струннікова – Олена Андріївна у 
виставі “Дядя Ваня” А. Чехова. Режисер – Степан Пасічник., 
сценограф – Тетяна Медвідь, костюми – Аліна Горбунова. 
Харківський державний академічний український драматич-
ний театр ім. Т. Шевченка, 2020 р.

Тетяна Петровська – Віра Петрівна у виставі “Дядя Ваня” 
А. Чехова. Режисер – Степан Пасічник., сценограф – Тетяна 
Медвідь, костюми – Аліна Горбунова. Харківський державний 
академічний український драматичний театр ім. Т. Шевчен-
ка, 2020 р.
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монотонно проголошуючи тези лікаря про порятунок 
екології. Це  повинно вивільнити другий план сце-
ни: насправді ані Олена, ані Михайло в цій картині 
не дбають про ліси, і глядачеві ця сцена є цікавою 
тими прихованими стосунками, що їх вона нарешті 
прояснює поміж героєм та героїнею. “Я по очах бачу, 
що вам це не цікаво”, – зрештою, з теплотою і гумо-
ром, уриває свою нудну мову Астров. У структурі 
вистави споріднені дві сцени виру почуттів і думок 
дяді Вані (монолог “Як мене обдурено” і сцена після 
замаху на Серебрякова). В обох випадках (аж ніяк 
не завжди згідно з ремаркою) на сцені – всі актори 
вистави. Люди, обличчя, пози відтворюють урив-
ки спогадів Войницького, унаочнюють тривожність 
його стану. Поєднує їх шаленство і, водночас, смуток 
гучного вальсу. Цей прощальний мотив явно виконує 
полковий оркестр з фіналу “Трьох сестер”: “Музика 
грає так весело, бадьоро, і хочеться жити”! У виставі 
С. Пасічника за класичною п’єсою вражаюче сучасна, 
“красномовна” музика (в студентській виставі музику 
добирав Костянтин Жиров, а в постановці Театру ім. 
Т. Шевченка музичну партитуру доопрацювала Марія 
Голубнича).   

Закони виразности в просторі малої і великої сцен 
є різними. Ставлячи “Дядю Ваню” на великій сцені 
Театру ім. Т. Шевченка, С. Пасічник увів до неї дій-
ову особу, якої немає у А.Чехова. В маєтку Серебря-
кових, серед живих, які ще сподіваються на щастя і 
воздаяння, час до часу з’являється душа колишньої 
господині дому. Свій силует, власну здатність до реф-
лексій віддали безсловесному свідку всіх зустрічей 
і розставань мешканців цього будинку – містичній 
пані під чорною вуаллю акторки Тетяна Петровська 
та Наталія Головіна. Завдяки візуалізації художниці зі 
світла Раїси Олійникової виникає відчуття, що привид 
матеріялізувався зі згадок про сестру Войницького, 
про Сонину матір, а також з мантри старої няньки 
Марини: “Коли жива ще була Віра… Петрівна”. Ганна 
Плохотнюк/Людмила Захарчук в ролі Марини інто-
наційно музично окреслюють сакральність вимовле-
ного нею імени колишньої господині.

Якщо на малій сцені (фактично такою є універ-
ситетська) сценічний простір простягався у залу, то 
на сцені академічного театру актори і чорний рояль 
виявилися традиційно дистанційованими від гляда-
чів. Більшість мізансцен з роялем і гойдалкою збе-
реглися. Дещо навіть додалося. Зокрема, сам рояль 
тепер дихав містичним димом, а самовари лишали-
ся крижаними (для Олениснігової королеви цілком 
природно, зокрема, сказати: “Нічого, ми й холодного 
чаю вип’ємо”). У студентській виставі різнорівневий 
ігровий простір підказав експресивну мізансцену, 
де Астров буквально фізично боровся за життя Вой-
ницького, затримував, не відпускав його у смерть... 

Натомість у виставі театру лишилися тільки міцні 
дружні обійми Астрова з Войницьким на роялі. За-
мість дзеркала на гримувальному столику у поставі 
“шевченківців” виникло вертикальне одинарне дзер-
кало, що повторювало лінію величної віконної фра-
муги – вертикальної осі сценографічного образу нової 
редакції “Дяді Вані”. У цьому вікні, наче в альтанці, 
читала стара Войницька, там так само матеріялізо-
вувалася тінь Віри Петрівни (немов Раневська, душа 
якої не знайшла спокою у Парижі і повернулася до 
рідного обійстя, до рідних могил; немов Зарічна, яка 
в негоду блукала в старому театрику Треплєва). На тлі 
двох стулок вікна нескінченно довго вдивлялися одне 
в одного розлучені закохані Астров і Олена. Тему 
“театру”, тепер представлену у сценографії лише роз-
ширеною функцією гардеробу (монолог “блазня”, 
розіп’ятого на вішаку – Телегіна – Андрія Борисен-
ка/Дмитра Чернявського і картина Серебрякова та 
Олени), режисер доповнив старим патефоном. У двох 
сценах вистави жіночий голос у фонограмі, ніби з 
платівки, навмисне нейтрально читав ремарки і реп-
ліки персонажів драми. Після цього актори наочно не 
виконували ремарки та інтонували авторський текст 
за сучасним зразком. Через технічні особливості ве-
ликої старої сцени не вдалося повторити звичайне 
театральне “диво” тронного виїзду Серебрякова на 
платформі під балдахіном. І тоді режисер просто до-
ручив Робітнику (Данило Карабейник) розгортати 

Роман Жиров – Войницький у виставі “Дядя Ваня” А. Чехова. 
Режисер – Степан Пасічник, сценограф – Тетяна Медвідь, 
костюми – Аліна Горбунова. Харківський державний ака-
демічний український драматичний театр ім. Т. Шевченка, 
2020 р.
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перед професором і почтом червону доріжку. Робіт-
ник цей у виставі безсумнівно душевнохворий (актор 
грає безсловесну роль в експресивному ламаному 
пластичному малюнку), проте, що й потрібно такій 
“владі”, як Серебряков, завжди ладний підтримати 
рішення “партії та уряду” доречними чи недоречними 
оплесками.  

У поставі навчального театру тема переможного 
кохання Олени і Астрова піднялася навіть над горем 
смерти, і з відчуттям неодмінности їхьої майбутньої 
зустрічі глядачі виходили з вистави. Постановка на 
сцені академічного театру завершується на нерівній 
патетичній ноті, коли СоняД.Новикова зриває голос 
у прощанні із дядею Ванею і своєю молодістю, споді-
ваннями на щастя, а замість завіси (у виставі її не 
використано) сцену, мов у мішок, зашморгом затягує 
брудне, залатане, вітрило – якась “ряднина” життя. 

Світлини до статті –  
Маргарита Корн, Юрій Лихацький     Майя Струннікова – Олена Андріївна, Андрій Борисенко – Те-

легін  у виставі “Дядя Ваня” А. Чехова. Режисер – Степан 
Пасічник., сценограф – Тетяна Медвідь, костюми – Аліна 
Горбунова. Харківський державний академічний український 
драматичний театр ім. Т. Шевченка, 2020 р.

Майя Струннікова – Олена Андріївна, Валерій Брильов – Астров.
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У маленькій майстерні, як у келії, тихо, темно 
й порожньо. Не знаю, чому, але очікувала побачити 
тут феєрверк кольорів, цілу купу ляльок, кожна ди-
вовижніша за іншу. От дійсно, наївна! Що ж їм тут 
робити? Всі ці маленькі актори давно роз’їхалися по 
власних театрах, залишивши “тата Карла” наодин-
ці зі своїми думками, сумнівами й тривогами – як воно 
буде далі? Як працюватимуть театри у цей дивний 
нетеатральний час? Чи потрібне комусь буде тепер 
мистецтво граючих ляльок? Мовчки вдивляюся у ледь 
не єдиний театральний елемент у кімнатці – не-
величкий макет майбутньої вистави, котрий ніби 
затягує у паралельний світ... 

інга ДоЛГАновА

паралельн² Ñв²Òи 
художника н²к²Ò²на

Як часто буває: щиро захоплюємось чиєюсь твор-
чістю, але чомусь так і не знаходимо часу або мож-
ливости поспілкуватися – просто так, ні для чого, 
нікуди не поспішаючи. І треба ж такому статися, що 
у найнеочікуваніший для цього момент, в якесь дивне 
літнє міжкарантиння, коли тількино пом’якшилися 
умови нашого кількамісячного “ув’язнення”, з легкої 
руки директора Дніпровського міського театру ля
льок Валентина Фетісова мені пощастило потрапити 
в гості до дивовижного художника, істинного деміур-
га лялькового всесвіту Віктора Нікітіна. 

Власне, знайомі ми були й до того, періодично 
“перетиналися” на різних фестивалях. Та, мабуть, 
така моя вдача – якось важко було підійти, сказати, як 
давно закохалася у створених ним ляльок. Адже спо-
чатку захопилася тими, котрі оселилися у харківсько-
му “Палаці казок” – театрі імени Віктора Афанасьєва. 
Потім коло розширилося: вистави в інших містах, 
фотографії, відеозаписи. І ось уже не уявляю себе без 
Маленького Принца, Бабані, інших персонажів, які 
ніби оселилися в мені й живуть собі власним життям, 
далеко відійшовши від тих вистав, з яких все розпо-
чалося. Хто ж він, цей унікальний майстер? 

   * * *
Мабуть, в дитинстві Віктор Нікітін не дуже чіт-

ко уявляв собі, що означає працювати в театрі. Але 
його часто жартома називали “артистом”. Може, 
це якось залишилося на підсвідомості, тому коли 
настав час обирати, куди йти вчитися, хлопець зу-
пинився на Одеському театральнохудожньому учи-
лищі. Анітрохи не сумніваюся, що з нього вийшов 
би прекрасний актор – харизматичний, вдумливий, 
іронічний. Та іноді доля вирішує за нас. Тієї миті, 
коли він прийшов подавати документи і побачив 
у класах і коридорах училища усіляку театральну 
бутафорію, зрозумів, що хоче навчитися робити все 
це власноруч. Природні здібності та властива йому 
допитливість допомогли освоїти секрети професії. 
А коли на третьому курсі прийшов час проходити 
практику, Віктору Нікітіну порадили обрати Одесь-
кий театр ляльок, головним художником якого був 
відомий майстер Микола Вилкун. 
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Віктор Нікітін з ляльками з вистав “Гуллівер” і “Тригроше-
ва опера”. Режисер – М. Овсянников. Дніпровський міський 
театр ляльок.
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Ця практика стала для молодого худож-
ника не просто цінною – доленосною. Він 
отримав похвалу керівника, яка додала впев-
нености у своїх силах – за це вдячний йому й 
досі. Але не тільки Микола Вилкун побачив 
обдарованість юнака. Справа у тому, що Юзеф 
Гімельфарб – тодішній головний режисер, 
засновник Одеського театру ляльок, людина 
стихійно талановита – і сам мав неабиякі ін-
женерноконструкторські здібності й нерідко 
навідував бутафорський та столярний цехи, 
робив креслення, за якими виконувалися де-
корації. Безсумнівно, він також звернув ува-
гу на хлопця. Так чи інакше, Віктор Нікітін 
отримав можливість здійснити в театрі дип-
ломну постановку –  оформити свою першу 
виставуказку, до якої мав створити декорації 
та тростинних ляльок. Сьогодні художник на-
віть не дуже пам’ятає, що це була за п’єса, але 
головне – сценографія у ній була “на висоті”. 
Адже одразу після захисту диплому головний 
режисер театру рекомендував випускникові 
їхати до Дніпропетровського театру ляльок, 
котрий шукав тоді художникапостановни-
ка.

       * * *
Віктор Нікітін приходить в український 

театр ляльок у період бурхливих трансфор-
мацій, у часи зміни режисерських поколінь, 
коли відкривалися нові театри, і їх очолювали 
молоді лідери, котрі тільки й шукали точки 
опори, щоб перевернути світ. Вони прагнули 
зустріти однодумців серед таких же молодих 
артистів, художників. Тож у ті роки створю-
валося чимало цікавих творчих тандемів, нав-
коло яких гуртувалися й потужні акторські 
сили. 

Вчорашній випускник Одеського худож-
ньотеатрального училища знайшов “свого” 
режисера не одразу. Хоча спочатку атмосфера 
в театрі була доволі сприятлива. Якраз неза-
довго до цього змінилося керівництво, і хоча 
воно не дуже розумілося на специфіці театру 
ляльок, але прагнуло нових звершень. У цих 
умовах молодому художникові довелося пра-
цювати, віддаючи усі сили. 67 вистав на рік! 
І це при тому, що Віктор Нікітін завжди робив 
своїх ляльок власноруч, повністю продуму-
ючи їхню механіку, враховуючи особливості 
пластики кожного персонажа. 

Поступово майстерність його зростала. А 
робота з режисерами різних поколінь – Ана-
толієм Москаленком, Валерієм Пархоменком, 
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²нга долганова

Валерієм Левченком – дозволила чіткіше зро-
зуміти свої мистецькі уподобання, випрацю-
вати власну естетичну позицію. 

Надзвичайно чутливий до нових тенденцій, 
Віктор Нікітін завжди прагнув самовдоско-
налення. І в цьому плані важливою школою 
стали лабораторії для режисерів і сценографів, 
що їх започаткували директор Харківського 
театру ляльок Віктор Афанасьєв і головний 
художник колективу Олексій Щеглов. Ці ла-
бораторії дали всім учасникам і нові знайом
ства, і неоціненний професійний досвід. Саме 
тут Віктор Нікітін зустрів засновника й голо-
вного режисера Черкаського театру ляльок, 
“наймолодшого заслуженого Союзу” Валерія 
Бугайова. Як виявилося, вони мали спільні 
погляди на мистецтво, і хоч зараз були готові 
працювати разом. Але жили в різних містах, 
в обох – обов’язки перед своїми колективами. 
Тож мрії про співпрацю довелося відкласти… 
ненадовго, бо сила подібних творчих імпульсів 
долає будьякі перешкоди.

Ескізи Віктора Нікітіна та сцена з вистави “Ревізор” 
М. Гоголя. Режисер – Євген Гімельфарб. Харківський 
державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афа-
насьєва, 2005.
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Невдовзі Віктор Нікітін умовив дирекцію свого 
театру запросити талановитого молодого режисера 
на поставу. Їхньою першою спільною роботою стала 
дитяча вистава “Мапа” за п’єсою Є. Жуковської – пер-
шою у довгійдовгій низці…

Як чимало талановитих людей, Віктор Нікітін, 
траплялося, не був “зручним” для керівництва. Тож 
обставини склалися так, що якоїсь миті постійну ро-
боту у Дніпропетровському театрі ляльок він вирішив 
припинити, залишившись там запрошеним художни-
компостановником.

І – парадокс – саме в цей час В. Бугайову запро-
понували очолити цей колектив! В. Нікітін деякий 
час викладав у Дніпропетровському театральному 
училищі предмет “Технологія ляльки”, а потім пе-
реїхав до Кривого Рогу, куди його запросили на по-
саду головного художника місцевого театру ляльок. 
Минуло кілька років, перш ніж режисер і сценограф 
приступили в Дніпропетровську (тепер – Дніпрі) до 
першої спільної вистави для дорослих за мотивами 
повісті М. Лєскова “Лівша”. 

Для В. Нікітіна робота в Кривому Розі давала но-
вий досвід – та й зовсім інший рівень відповідальнос-
ти – і нові можливості для професійного зростання. 
Одразу після приїзду В. Нікітін включився в роботу 
над виставою “Пісня гномика” (Г. Мартиросян), для 
якої зробив головного персонажа. Так, зі створення 
ляльки симпатичного Гномика почалася  його спів-
праця з криворізьким колективом лялькарів, який очо-
лила Наталія Бучма. Атмосфера була творча: життя в 
театрі кипіло, проводилися різноманітні тренінги, шу-
кали незвичних форм спілкування з глядачами. Серед 
вистав, оформлених Віктором Нікітіним у співпраці 
з головним режисером у цей період – “Пурпурова 
квіточка” С. Аксакова,  “Сонечко й снігові чоловічки” 
О. Веселова, “Попелюшка” Ш. Перро, “Син Чорної 
гори” Б. Юнгера. Художник запропонував запросити 
на постановку і Валерія Бугайова, з яким підготували 
виставу “Вересовий мед” за Р. Л. Стівенсоном.

Ляльки та ескізи Віктора Нікітіна 
до вистави “Один-два-три-чотири 
п’ять – Вінні-Пух іде шукать!” О. Ко-
валя за А. Мілном (переклад Б. Захо-
дера). Режисер – Олександр Коваль. 
Харківський державний академічний 
театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва, 
2020 р.
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В театрі завжди багато чого вирішує випадок. Так, 
внаслідок не дуже приємного збігу обставин – по-
середній “зальотний” режисерпочатківець раптово 
покинув розпочаті репетиції вистави “Гусилебеді” – 
головний художник театру отримав  абсолютно не-
сподіваний для себе режисерський досвід. Концепцію 
через гореновачка довелося придумувати самому, 
ескізи були готові, і за ними вже шили костюми й 
готували декорації, тому керівництво театру запро-
понувало Віктору Нікітіну довести роботу над пос-
тановкою до логічного кінця. Не маю сумніву, що і 
в цьому роді діяльности майстер досяг би значних 
успіхів – інакше чому б Валерій Бугайов стверджував, 
що смішнішої вистави не бачив? – але надто очевид-
но, що “сродною працею” для Віктора Нікітіна було 
зовсім інше…

Взагалі роки, проведені Віктором Нікітіним в 
Кривому Розі, були надзвичайно плідними. Окрім 
вистав свого колективу, він оформив низку поста-
новок у Хмельницькому театрі ляльок, познайомив-
шись з ще одним знаковим для цього часу режисером 
Леонідом Поповим, з яким продовжив співпрацю і 
пізніше. Разом були створені “Василькові рушники” 
Г. Павленка, “Перемелеться – мука буде” Ф. Зван-
на, “Дума про козака Голоту” Н. ШейкоМедведєвої, 
“Козак Усиня та Смертиха” О. Кузьміна. Художник 
побував на постановках у Львові, Харкові – слава 
про нього розходилася все ширше. Але головним маг-
нітом залишався саме Дніпро[петровськ], особливо 
відтоді, як Валерій Бугайов став там головним режи-
сером. Мине ще кілька років, перш ніж їм вдасться 
подолати бюрократичні перепони і об’єднатися. Та 
новий період в творчості обох вже розпочався. І після 
низки успішних вистав, серед яких були й такі дійсно 
незвичні, тонкі й глибокі, як “Маленький принц” з її 
нескінченним космічним простором, в якому яскра-
вими зірками спалахували людські почуття, стали 
з’являтися резонансні постановки, котрі й підтвер-
дили факт народження унікального дуету, розголос 
про який переступив межі країни.

             * * *
Друга половини 1980х, вітри перебудови… Це 

був дивний ейфорійний час, коли здавалося, що ось
ось – і нарешті подолаємо все, що заважало розви-
ватися. Коли вірилося в свої сили і в те, що від твого 
мистецького висловлювання щось залежить. Мабуть, 
точніше за всіх сформулював те, як увійшли в часи 
перебудови Валерій Бугайов і Віктор Нікітін, Сергій 
Васильєв: “Вони зустріли її [перебудову. – ред.]мало 
не екзальтовано, салютуючи їй канонадою блиску-
чих вистав – “Дракон”, “Лялька спадкоємця Тутті”, 
“Велосипед з червоними колесами”, “Принцеса, що 
стрибає”. Тріюмфально утверджуючи доброту, лю-
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дяність, чуйність, свободу від казематних догм, вони 
водночас запекло заперечували “моральні цінності” 
часів пізньорадянської суспільної стагнації – брехню 
і покірливість, лицемірство і ворожість, ненадійність 
і безчесність. 

 <…> Секрет Бугайова та Нікітіна полягав у тому, 
що вони воліли не адаптувати дійсність, не підсолод-
жувати її, а відверто говорили з глядачами про власні 
тривоги, хвилювання, сумніви, болі, не соромили-
ся оголювати свої слабкості і недосконалість, мали 
відвагу боротися за свій ідеал. Вони були гранично 
чесні – і це викликало повагу, навіть захват”.

У ті ж роки народилися такі резонансні виста-
ви, як гостра сатира “Три товстуни” за Ю. Олешею, 
“трагічна комедія про добровільне духовне рабство” 
“Дракон” за Є. Шварцом, де митці в алегоричній фор-
мі висловлювалися про те, що відбувається в країні – і 
картина щоразу виглядала все менш оптимістичною. 
Характерно, що візуальні образи, створені у цих 
виставах Віктором Нікітіним, змусили глядачів і кри-
тиків згадати похмуросаркастичні твори М. Салтико-
ваЩедрина, з такою силою і безжальністю художник 
говорив про найболючіше.

Здавалося, дует постановників досяг найвищих 
професійних сходинок, і творчий колектив під їхньою 
орудою мав пишатися такою співпрацею. Та ніби той, 
паралельний, світ владно диктував свої умови. Без-

Лялька Бабаня з вистави “Бабаня” К. Рубіної. 
Режисер – Валерій Бугайов, художник – Віктор 
Нікітін. Курський державний театр ляльок, 2016 р.
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умно важко було  тримати баланс в окремо взятому 
театрі, коли в усій країні дедалі стрімкіше наростали 
процеси руйнації. Імперія, яка доживала останні дні, 
поховала під своїми руїнами чимало людських доль і 
структур, що здавалися потужними й життєздатними.

Все розпочалося… з ремонту. Сьогодні цей бу-
денний факт, розглянутий в контексті історії країни, 
котру так жваво й бадьоро взялися “ремонтувати”, 
сягає рівня недвозначної метафори. За два роки блу-
кання чужими приміщеннями міцний каркас трупи 
вкрай розхитався. Коли немає умов для творчости, 
на поверхню спливає піна взаємних невдоволень, 
чвар, з’ясування стосунків… До слова, в ці ж роки 
ледь не пішов на дно “флагман” українських ляль-
карів – Харківський театр ляльок, тож дніпряни були 
в своїх проблемах не одинокі. Театр не врятувало 
навіть повернення у рідне приміщення. Шукати при-
чини кризи можна довго… Констатуємо тільки сум-
ний факт: у підсумку після тривалої невизначенос-
ти, непорозумінь всередині колективу та конфлікту 
з обласним управлінням культури Валерій Бугайов 
залишив театр. 

   * * *
Навіть через багато років після цих подій роз-

питувати про той час не хотілося. Надто складною 
була ситуація. Надто швидко тріскався величезний 
льодовик, ламаючи все навколо, і країникрижини 
розходилися в різні боки, розриваючи крихкі крис-
тали людських зв’язків. 

Ні, зв’язки між режисером і художником не 
розірвалися – ні тоді, ні потім. Разом поставили 
виставу “Хто?” у ДАЦТЛ імени С. Образцова, де 
Валерія Бугайова всерйоз розглядали як наступника 
засновника театру. Віктор Нікітін підтримав його і 
пізніше, коли той вирішив відмовитися від виснаж-
ливих “перегонів” і прийняв пропозицію очолити 
Курський театр ляльок. Ставили вистави в Болгарії, 
Німеччині, бували на престижних міжнародних фес-
тивалях, отримуючи найвищі оцінки професіоналів. 
За значні досягнення у мистецтві театру ляльок ще 
1994 року Віктор Нікітін став персональним членом 
Міжнародної асоціяції лялькарів “UNIMA”, що є 
знаком великої пошани для кожного лялькаря світу.

Та, як мені здається, вже ніколи не довелося їм 
увійти у “ту саму ріку”, потрапити у “точку сили”, як 
тоді, наприкінці 1980х. Насправді попереду в цього 
дуету було чимало значно сильніших і досконаліших, 
пронизливіших і “доросліших” вистав, аніж ті, що 
створювалися у ці роки. Але поєднання молодости 
й досвіду, відчуття азарту, фантастичного куражу, 
властиві саме цьому часу, повторити неможливо. 
Дніпряни й сьогодні згадують той період як найвищий 
пік розвитку свого театру ляльок.

Між тим, хоча наставала нова реальність, проце-
си руйнації, запущені наприкінці 1980х – початку 
1990х відцентрово, навіть після створення незалеж-
ної держави не припинилися. Скорочувалися асигну-
вання на культуру, настав період значних, іноді без-
поворотних болісних трансформацій. Як тоді театрам 
вдалося вижити? На це питання і сьогодні деяким 
колективам відповісти важко, так непередбачувано 
швидко розверзалися поруч чергові прірви: скоро-
чувалися штати, раптом, ледь не за кілька днів, були 
масово звільнені у багатьох закладах культури пред-
ставники старшого покоління. Зв’язки часів стрімко 
обривалися, і декому викрутитися з цієї ситуації так 
і не вдалося. Зокрема, Дніпро[петро]вському театру 
ляльок. 1995 року його з’єдднали з ТЮГом, і відтоді 
почалася зовсім інша історія іншого колективу. Час-
тина трупи, разом з якою був і Віктор Нікітін, катего-
рично не прийняла умови, котрі, з погляду багатьох, 
вели до деградації театру. Тож група лялькарів на чолі 
з актором та режисером Михайлом Овсянниковим 
вийшла зі складу штучно зібраного колективу, ство-
ривши завдяки допомозі міського відділення Спілки 
театральних діячів України Експериментальне творче 
об’єднання “Театр актора та ляльки”.

Як було в ті роки існувати колективу, який не 
мав ані копійчини за душею – взагалі нічого, окрім 
інтелектуальних і творчих ресурсів? По суті, кілька 
років виживали як могли. Але, як не парадоксально, 
навіть в таких умовах талант Віктора Нікітіна був 
абсолютно потрібний. І саме талант і сила особистос-
ти художника допомогли вижити всьому колективу. 
Він підтримував його, так би мовити, і морально і 
матеріяльно. Створював чудових ляльок для кон-
цертів, вистав і телепрограм, привертаючи увагу до 
маленького театру, на той момент майже віртуаль-
ного. Завдяки енергії Віктора Нікітіна, котрий згур-
тував навколо себе однодумців, підготували цілий 
телевізійний цикл (близько сорока програм!). “Шоу 
Одного Учня” / “Телевіслючок” було надзвичайно 
популярним і демонструвалося на різних каналах 
дніпро[петро]вського телебачення. За зізнанням Ва-
лентина Фетісова (котрого невдовзі запросили на по-
саду директора об’єднання), якби не його величезна 
повага до цього унікального майстра, він не певен, 
чи ризикнув би пов’язати свою долю з колективом. 
Але це відбулося, і через кілька років, після тривалих 
переговорів і постійних намагань переконати владу 
у доцільності створення міського театру ляльок, не-
обхідну підтримку вдалося знайти.

   * * *
2001 року Дніпровському міському театру ляльок 

було нарешті надано офіційний статус, а 2004го, до 
Дня лялькаря, йому передали й власне приміщення. 
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Щоправда, розташоване воно бознаде, в одному з 
віддалених районів міста. Та й розміри приміщен-
ня навряд чи могли вдовольнити – це була будівля 
стандартного для “спальників” дитячого садочка. 
Але “точку опори” було знайдено. І ось вже майже 
двадцять років Віктор Нікітін – головний худож-
ник Дніпровського міського театру ляльок. Навіть 
більш ніж скромні масштаби сцени не заважають 
йому творити дива, вільно експериментувати з про-
стором і ... ошелешувати глядача, котрий відчуває 
себе центром цього всесвіту! Наче (за Булгаковим) 
художник володіє здатністю керувати тим самим 
“шостим виміром”…

А ляльки його, завжди виразні й неочікувані – 
вражають! І художніми якостями, і тим, як цікаво 
працювати з ними буває артистові. Зазвичай Вік-
тор Миронович продумує та відпрацьовує кожну 
деталь свого творіння, тому всі вони надзвичайно 
надійні й зручні. Втім, іноді художник свідомо “ви-
биває” актора зі звичної комфортної ситуації, на-
томість надаючи можливість поновому розкрити 
власну індивідуальність. Оскільки він є і автором 
інженерноконструкторського вирішення ляльки, 
то й у цьому плані, трапляється, експериментує, 
досягаючи значного художнього ефекту. Так, при-
міром, у виставі “Білосніжка та семеро гномів” 
створив тростинних ляльокгномів не з одним, а з 
двома гапітами, та ще й з додатковим прорізом, де 
рухалася голова ляльки. Ох і намучилися ж артис-
ти, намагаючись впоратися з ними! Але результат 
вийшов переконливий – кожен з героїв мав свою, 
абсолютно не схожу на інших пластику.

В рідному театрі прекрасно усвідомлюють, з 
майстром якого масштабу доводиться співпрацю-
вати, мають величезну повагу до нього. Що іноді 

Віктор Нікітін з Гран-прі фестивалю “Січеславна”. 
Дніпровський міський театр ляльок, 2010.
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призводить до кумедних ситуацій.  Режисер Роман 
Гребенюк якось розповідав, як шалено боявся впер-
ше зустрічатися з Віктором Мироновичем – ану ж 
його задум не викличе у художника зацікавлення? 
Ану ж не народиться між ними та іскринка, без якої 
справжня співтворчість неможлива? І хоча панікував 
він марно, правий був у тому, що для Віктора Нікітіна 
імпульс, який отримує від режисера, є визначальним. 
Ну хіба ж можливо придумувати ляльок для сто пер-
шої постановки “Білосніжки…”, “Трьох поросят” 
або “Дюймовочки”, якщо постановник не збудить 
розум художника цікавою ідеєю? Невичерпної фан-
тазії Віктора Нікітіна вистачить, щоб працювати й за 
двох, але з роками йому все рідше хочеться братися 
за подібні роботи.

Марнославство художникові не властиве, хоча 
ціну собі він знає – щоправда, все одно, постійно 
сумніваючись, іронізуючи й не сприймаючи будьякі 
пишномовні епітети. І спроба розказати про всі пре-
мії та відзнаки, які отримав Віктор Нікітін – справа 
невдячна, всі наступні сторінки зайняв би довгий пе-
релік. Тому, хто взявся б все це відстежувати, щиро не 
позаздрила б. Бо художник свої численні дипломи не 
колекціонує, не збирає архівів, рецензій. Що, на жаль, 
сильно ускладнило б роботу того, хто вирішив би ре-
тельно дослідити його творчість. А згадати хочу лише 
одну відзнаку, звання “Заслуженого діяча мистецтв 
України”. І тільки для того, щоб підкреслити факт, з 
яким величезним запізненням, лише 2015 року, країна 
спромоглася вручити її митцю. 

Намагаючись підрахувати, скільки ж вистав по
ставив Віктор Нікітін, підійшла до цифри сто двад-
цять. Але це тільки те, що довелося відстежити, так 
би мовити, “на поверхні”. А яка кількість залишилася 
поза увагою – сказати не беруся. Чула, що всього він 
здійснив ледь не чотириста постановок. Їхня геогра-
фія досить різноманітна. Означу тільки центри, де, 
окрім Дніпра, Віктор Нікітін найчастіше виступав як 
художникпостановник. Це, звичайно, Київ – там він 
багато зробив разом з такими режисерами, як Сергій 
Єфремов у Київському муніципальному академіч-
ному театрі ляльок на лівому березі Дніпра та Юрій 
Тітаров у Театрі ляльок “Равлик”. Не обминув Вік-
тор Нікітін і Харків, який свого часу дав шліфовку 
його природним здібностям. Там він співпрацював з 
Олександром Рідним, Євгеном Гімельфарбом, Ігорем 
Мірошниченком, а нещодавно став, так би мовити, 
“хрещеним батьком” у дебютній роботі Олександра 
Коваля. Не стверджуватиму, що всі ці роботи були 
етапними для майстра, але для театру – вкрай важ-
ливими.

І, мабуть, не помилюся, якщо скажу: серце худож-
ника і сьогодні залишається там, де працює (знов
таки, у паралельному нинішньому світі) Валерій 

Бугайов, де він створює свої неймовірні вистави
фантазії. “Король помирає” Е. Іонеско, “Повелитель 
мух” за мотивами роману В. Голдинга, “Венеційське 
адажіо, або Кіт, який жив у водостічній трубі” В. Бу-
гайова за мотивами оповідання Дж. Ейкен, “Бабаня” 
К. Рубіної, “Сестра моя Русалонька” Л. Разумовсь-
кої… Якби мені не пощастило жити там, де працює 
Оксана Дмітрієва, то буквально лікті кусала б від 
заздрости. Але маючи свої магніти, просто щиро жал-
кую, що можу побачити спільні постановки цього 
тандему тільки у записі, і з деяких вистав – лише 
фрагменти, фотографії… Та навіть у такому вигляді 
вони западають в душу.

Як у кожного творця, у Віктора Нікітіна є чимало 
професійно зроблених  ляльок найвищого ґатунку. 
Але є справжні шедеври, якісь феєричні створіння, 
в котрих так дивовижно сплелося умовне, суто теат-
ральне і життєве, до болю знайоме, що потім довго 
не можеш забути. От про таких ляльок хотілося б 
розпитувати у нього довгодовго. Ну от з яких най-
тонших духовних матерій можуть народитися подібні 
задуми? Чи не відчуває художник порожнечі, коли 
такі “діти” йдуть з його майстерні? Втім, ці думки 
так і залишилися “у повітрі”, так і не матеріялізу-
вавшись у мене в запитання – Віктора Нікітіна не 
дужето й змусиш говорити про такі речі. Відповість 
жартом або підкреслено приземлено. Але той “тонкий 
план” все одно нікуди не подінеш – він торкатиметься 
своїми невагомими пальчикамипавутинками. І не 
відпускатиме, зазираючи в тебе дивовижними очима 
Бабані…

Минають роки, та несуть вони не спокій – нові 
випробування. Добре розумію тривоги художника, 
котрий навіть ювілей свій відзначав цього року не-
голосно – що порадиш, карантин…От хтозна, як 
воно буде далі? Як працюватимуть театри? Чи ви-
живуть вони взагалі, чи не поглине їх вир віртуальної 
дійсности? Адже так часто й нав’язливо повто-
рюють сьогодні: після всього цього все радикально 
зміниться, так що реальність і не впізнаємо, пір-
наючи у паралельний світ… Вдивляюся у майстерні 
Віктора Нікітіна у невеличкий макет майбутньої 
вистави, в чиїй долі художник поки що сумніваєть-
ся... І вірю: їй – бути! В цьому переконує все! Темно-
синій оксамитовий покрив літнього неба, легенький 
вітерець, який так приємно ворушить волосся, що 
особливо відчувається після багатьох тижнів, без-
виїзно проведених вдома, натхненний жаб’ячий хор 
з ближнього ставка, цей хор завжди трохи дратує 
художника... Адже всі вони невтомно стверджують: 
життя триватиме – причому, нормальне, земне, не 
паралельне. А якщо так, то й театр ляльок не ді-
неться нікуди! 
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пракÒика

світлана Максименко: Олександре, чому 
Ви вирішили позбутися своєї успішної ак-
торської кар’єри, яку розпочинали після закін-
чення  Університету культури у Києві (я досі 
пам’ятаю Вашу “Землю” Кобилянської у Ко-
ломийському театрі імени Озаркевича),  та  
стати режисером?

 олександр король: Поперше, я не збирав-
ся позбуватися акторської професії в жодному 
разі. В Коломиї я працював відразу черговим 
режисером. Виробнича необхідність вимага-
ла від мене також і акторських робіт. Це було 
корисно: режисер може випробовувати  себе в 
“бою”, на сцені. 

с. М.:  Як Ваш акторський досвід допомагає 
(чи заважає інколи) у режисерській практиці?

о. к.: [сміється] Він допомагає і заважає 
одночасно…

с. М.: Коли  допомагає, а  коли заважає?
о. к.: Допомагає, насамперед, у репетицій-

ному періоді. Я дуже люблю на сцені погратися, 
але тільки  на репетиції. 

с. М.: Тобто, використовуєте метод  по-
казу ?

о. к.: Так, я обов’язково  виходжу  на  сце-
ну, але не вимагаю, щоб за мною хтось щось 
повторював. Просто до вербальних зауважень 
додаю й візуальні, і тоді людина може побачи-
ти, принаймні, якісь важливі мізансцени, котрі 
несуть певну інформацію. От тоді бажано вийти 
і показати… 

Я розумію: є багато “граючих тренерів”. У 
мене це забирає час на основну діяльність і від-
волікає від режисури.  Тому  в Дрогобицькому 
театрі я не грав жодної ролі. За винятком термі-
нового вводу,  коли актор захворів, і я вийшов 
на сцену, десь там, в масовці. Але це випадок, 
не більше. Весь свій час я присвячую тільки 
режисурі. 

Олександр  Васильович КОРОЛЬ (нар. 1980 р. у  
Києві). Після закінчення Київського національного уні-
верситету культури і мистецтв 2002 року  розпочав 
свою режисерську діяльність в Коломийському драма-
тичному театрі ім. І. Озаркевича.  Від 2005 р. працює 
у Львівському академічному обласному музично-драма-
тичному театрі ім. Юрія Дрогобича.  Від 2007  р. – голо-
вний режисер цього театру. Ставив вистави у театрах 
Маріуполя, Луганська. “Дракон” Є. Шварца відзначе-
но дипломом XVI  регіонального фестивалю  театрів  
України “Прем’єри сезону” (Івано-Франківськ); “Леді 
Макбет…” М. Лєскова – дипломом за оригінальне та 
високохудожнє втілення п’єси на Першому регіональ-
ному фестивалі сучасної драматургії  “Театральна 
осінь – 2007” (м. Хмельницький). О. Король – лавреат 
VI Міжнародного фестивалю театрального мистецтва 
“Театр. Чехов. Ялта” (2013).

Олександр Король – яскравий представник  сучас-
ної молодої української  режисури, успішно працює в 
державному репертуарному театрі. За час роботи у 
Львівському академічному обласному музично-драма-
тичному театрі  ім. Юрія Дрогобича  здійснив  понад 
30 різножанрових постановок, засвідчивши універсаль-
ність свого таланту та вміння поєднувати у  сценічному 
мистецтві “красиве і корисне”. Наша розмова відбулась 
напередодні 80-річчя  Театру ім. Юрія  Дрогобича.

“Ò²,  Що приЙшли, 
                     хоЧуÒь працЮваÒи”

олександр коРоЛЬ
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с. М.: Не шкодуєте?
о. к.:  Не шкодую, мені цікава моя професія. 
с. М.: Ви закінчували режисуру?
о. к.: Так, режисура театральна, у Дмитра Семе-

новича Чайковського [заслужений артист України, ук-
раїнський режисер, актор, педагог, професор. Був одним 
зі співорганізаторів і багатолітнім професором кафедри 
театральної режисури КНУКіМ. Викладав дисципліни: 
“Режисура і майстерність актора”, “Основи драматур-
гії”, “Історія режисури” – С. М.]

с. М.:  Який етап роботи над виставою для Вас є 
найцікавішим або найулюбленішим в репетиційному про-
цесі?

о. к.:  Перший прогон найцікавіший.
с. М.:  Чому?
о. к.:  Саме в першому прогоні можна подивитись, 

що ж ми натворили [сміється]. На репетиціях воно ніби 
все гарно складається, всі грають ідеально, супер, краса! 
Приходиш додому, за столом в тебе така картинка гарна 
виходить, а потім дивишся  на першому прогоні і думаєш: 
“Господи, що ми набудували тут?!” Тому прогон – це не-
очікуване, цікаве,  як своєрідна прем’єра. 

 с. М.: А відсікати, викидати знахідки у процесі ре-
петицій, не шкода?

о. к.: Ні. Якщо в цьому є потреба, то чому б не від-
сікти?  

66
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олександр король

с. М.: Тобто, Вам позбуватися зайвого, як у  Родена, –  
це нормальний процес?

о. к.: Так, дуже  легко
с. М.: Наскільки Вам вдалося реалізувати свої режи-

серські амбіції під час роботи у Дрогобичі? 
о. к.: Впевнений, що не до кінця, маю багато планів. 

Завжди  з’являються якісь нові ідеї, нові форми, котрі ще не 
випробували. Наприклад,  минулого року ми, крім вистав у 
театрі, замахнулись на кіно і випустили художній повномет-
ражний ігровий фільм “Дрогобицька Ґолґофа”, яким відкри-
вався кінофестиваль “Корона  Карпат”. Досить цікава робота,  
абсолютно неочікувана. Ми  й не думали, що  взагалі  колись  
зможемо за  кіно взятись. Адже там і фінансові труднощі 
були, але всетаки пішли на це. Залучили – понад  триста  
учасників, це був новий досвід  для всіх: для мене, акторів, 
театру, для Дрогобича. Цікаві нові форми, експерименти ми  
продовжуємо. Щойно відбулася прем’єра мого другого ху-
дожнього фільму “Легенда виникнення міста Стрий”. Знову 
відкриваємо своїм фільмом фестиваль “Корона Карпат”  у 
Трускавці.

с. М.: Ваша репертуарна афіша дуже універсальна: від 
філософської притчі Євгена Шварца (пам’ятаю й досі Ва-
шого розкішного “Дракона”) – до  творів Антуана де Сент 
Екзюпері, Івана Франка, Михайла Старицького, Марка  Кро-
пивницького, Тетяни Іващенко… Про що це  свідчить? Про 
те, що Ви, як професіонал, можете  поставити все абсо-
лютно, чи про те, що інколи доводиться поступатись своїми 
творчими амбіціями  заради  вимог репертуарної політики 
театру та виробничої необхідности? Якою  повинна бути   
частка  компромісу творчого еґо?

о. к.: П’ятдесят на п’ятдесят. Без виробництва такий  
театр, як наш, навряд чи зможе існувати. Але попри всі ви-
моги певного репертуару  завжди є можливість, навіть з того, 
чого не хочеться ставити, знайти краще. І працювати над 
тим матеріялом, який був би,  принаймні, до душі. Драма-
тургії багато різної. Звичайно, виникають певні проблеми  
при виборі, хочеться поставити он ту  виставу, але мусиш 
брати іншу. Але все  не так  уже й сумно, мені здається. Як 
Ви правильно зазначили, цей  репертуар настільки різнобар-
вний, що дає можливість випробувати  тебе. А найцікавіше 
для мене, хай  як парадоксально це  там звучить,  коли  береш 
низькопробну драматургію, зробити (і це своєрідний іспит)  
з “газети” виставу. І таке трапляється, іноді виходять навіть 
неочікувано цікаві речі. Колись, подивившись мою виставу, 
Федір Миколайович Стригун сказав: “Господи, скільки ми 
такого всього переграли? Для чого?  Але люди сміються, 
плачуть над тією виставою, людям подобається”… В цьо
му  –  парадокс. Ми ставимо драму чи трагедію, мали би 
плакати на сцені, але ми сміємося.  І  не  завжди зрозуміло, 
чому люди сприймають це якось інакше. Але більшість дра-
матургії, яку обираємо до постановки, всетаки не  намагає-
мося  підлаштовувати під глядача. 

с. М.: Справді,  оця низькопробна драматургія, яка “го-
дує” багато сучасних театрів, виявляється власне іспитом 
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для акторів і режисера. Як з такого сирцю зробити 
роль і створити образ?  Виходячи з цього, що Вам 
дав або забрав театр? Чого навчив? 

о. к.:  Найперше,  Дрогобицький театр навчив 
мобілізуватись, тому що в наших спартанських умо-
вах інакше не можна. Шалений темпоритм у роботі, 
гастрольна діяльність усією Україною, за її межами. 
Тому такий життєвий ритм мобілізує або викидає з 
театру, тут лише два варіянти: або – або …

с. М.: Вас він мобілізував?
о. к.: Мене  мобілізував. І в цьому  є великий 

плюс,  тому що коли з’являється зараз під час каран-
тину повно часу, театр нікуди не їде, відчуваєш себе 
як на якомусь ювілеї. Але гонитва темпоритмічна, 
внутрішня, залишається… Я вважаю, що це плюс. 
Розумію  й режисерів, які ставили “Фауста” шість 
років, і не поставили… Не буду називати прізвищ… 
Можна ж і так працювати, а можна ставити  півто-
ра – два місяці активно.

с. М.: А що забрав театр? 
о. к.:  Не знаю,  я ніколи  над цим не замислю-

вався, тому що я себе досить комфортно почуваю у 
цьому театрі,  і  сказати, що  в мене він  щось забрав,  
не можу.

с. М.: Чого навчив, виходячи з набутого досві-
ду?

о. к.: Це дуже складне запитання… Воно, на-
певно, стосується так само всієї драматургії, що  ми 
попередньо про неї говорили. Навчив відшукувати 
якісь речі,  які в тій драматургії не закладає автор,  
як  він  плутається у “свідченнях”… Але  все ж таки  
ти  наче  витягаєш головне з неї, вмієш  відрізняти 
низькопробне від потужного. 

с. М.: Ви дуже активно працюєте. Дрогобицький 
театр, певно,  є рекордсменом за кількістю виїздів, 
гастрольних поїздок. У кожному театрі існує конф-
лікт поколінь, який надто загострюється в  умовах  
поїздок. Ви, напевно, є сполучною ланкою між серед-
нім  і  наймолодшим акторським поколінням театру. 
Якщо   такий конфлікт існує, то яким чином Вам 
вдається його подолати? 

о. к.:  Якщо  брати  в  якнайширшому розумін-
ні,  то конфлікту у нас в театрі просто немає. Ми 
добираємо драматургію таким чином, щоб основна  
ланка акторів театру  могла працювати.  І    щоб кожен  
був на своєму місці. Не може старша артистка грати 
Джульєтту... І просто немає самого предмету конфлік-
ту.  Для того, щоб його не було, відповідно формуєть-
ся репертуар і обираються п’єси.  Якщо десь щось і 
виникає (не без цього), то це на якомусь   побутовому  
рівні,  і про це по театру  навіть чутки не ходять. Я з 
трупою в досить добрих стосунках:  актори до мене 
ставляться з довірою, прислухаються. Мені приємно 
це, так само і я  віддаюсь “на повну”.

с. М.: Яка  кількість акторів у трупі?  Загальне 
число  і відсоток в ньому  молодих людей?

о. к.:  Зараз  усе дуже добре.   У трупі  молоді  
відсотків сімдесят, приходять нові.  Останнім часом 
прибуло до нас з Одеси молоде подружжя. Молодь 
поповнює театр, це приємно.

с. М.:  А що їх приваблює? Робота?
о. к.:  Я думаю, порізному. Хтось хоче випробу-

вати себе в цих спартанських умовах. Когось вабить 
робота, хтось десь  щось  чув про нас. Багато різних 
мотивів. Плюс – наш театр забезпечує молодих ак-
торів житлом,  маємо власний гуртожиток. Можемо 
дозволити собі таку розкіш, і це дуже важливо. 

с. М.:  Які професійні та людські уроки дала 
Вам робота головного режисера  у Дрогобицькому 
театрі? 

о. к.:  Розуміння  людей.
с. М.:  Вам цього бракувало?
о. к.:  Воно було, але з багатьма знаками запи-

тання. Людину треба навчитися розуміти, навчитися 
слухати, іноді молодій людині повз вуха пролітає 
багато дуже важливих речей. Прислухатися –  це 
бути уважним до людей. до персоналу тим більше.  
В нашій  професії без цього ніяк, адже  вона особ-
лива: актори, Ви  знаєте,  амбіційні люди, кожен зі 
своїм характером,  і зрозуміти кожного,  підтрима-
ти –  це найважливіше,  що дав мені наш Львівський 
академічний обласний музичнодраматичний театр 
імени Юрія Дрогобича.  

с. М.:  Наскільки амбіційна і наскільки відірвана 
від реальности  сьогоднішня молодь в театрі? Мо-
жете її охарактеризувати?

о. к.:  Молодь абсолютно різна… Приходять 
надзвичайно талановиті, цікаві, які прагнуть, летять 
в театр, хочуть щось робити. Звичайно,  є  й  такі, 
котрі виконують, скажімо так, роботу, але  не живуть 
у процесі. І для них знаходиться завжди якась ніша 
в театрі. Ми їх намагаємося не ображати, хоча  Ви 
розумієте,  що про серйозну роботу  в таких випадках 
мова не йде. Але потрібна і масовка, комусь же треба 
і канделябри виносити на сцену… Якщо всі будуть 
геніяльні, то хто ж стане героєм однієї репліки? Тому 
всі потрібні, звичайно. Але я радий, що зараз пере-
важає талановита молодь, і  ті, хто прийшов, хочуть 
працювати, з ними цікаво. І розширюються можли-
вості театру.  

с. М.:  Дякую за Ваш  досвід  і  за  розмову.

 Розмовляла  Світлана Максименко, 
Розшифрування  тексту – Тетяна Банах
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У середині червня зі столичного вокзалу відпра-
вився потяг КиївМаріуполь і повіз мене на мою малу 
батьківщину – Донеччину. Приазов’я, яке побачила 
вперше минулого року на театральному фестивалі 
“Театральна брама”, ніжно запало в душу. А ще спо-
добався театр і люди, які в ньому працюють…

Мета моєї теперішньої поїздки – постанова мо-
новистави “Вірочка” за однойменним оповіданням 
Атона Чехова у Донецькому академічному облас-
ному драматичному театрі (Маріуполь) з молодою 
26річною акторкою Вірою Шевцовою.

Відсидівши 3 місяці на карантині в своїй оселі 
під Києвом, я з радістю кинулась у вир нової роботи. 
Маріуполь зустрів мене гарячим сонцем і запахом 
моря.

І ось, нарешті, я в театрі, де мене чекають! Віра 
Шевцова чекала мене в приймальній в чорному тре-
нувальному костюмі, в чорному взутті і в чорній 
масці. Карантинбо ж. Я поглянула на високу струн-
ку дівчину, яка на перше знайомство з режисером 
прийшла готовою до роботи, і моє серце тьохнуло, і 
я сказала: “Віро, дуже приємно. Репетиції – завтра!... 
але... почнемо сьогодні!”. І ми почали…

Тут слід сказати про вибір п’єси. Їдучи ставити 
виставу до того чи іншого міста України, я завжди 

Ç режиÑерÑьких ноÒаÒок: 
“в²роЧка” у Ìар²упол²

Людмила коЛосович

69

ретельно добираю п’єсу, начебто приміряю її – чи 
пасує вона цьому місту? І, найголовніше, про що за-
питую себе перед постановкою – хто цю п’єсу буде 
дивитися? Адже відповідь важлива не тільки для 
мене, але й для дирекції театру. Якщо глядачі не за-
хочуть дивитися виставу, то прорахунок насамперед 
режисерський, страждає від цього театр, а відпові-
дальний за все директор.  Отже, знаючи молодий вік 
своєї акторки і враховуючи географічне розташуван-
ня Маріуполя, а це – 20 км від зони військових дій, я 
таки замислилася. Місто, обпалене війною… Люди 
нажахані ще й новою бідою – Covid19. І ні револю-
ційні майданівські п’єси, ні про війну я б ще й тут 
зараз не ставила, а щось таке тепле, душевне, давно 
забуте. Щоб глядачі прийшли до театру і забули на 
деякий час про те, що коїться на вулиці…

Довго шукала матеріял...
І знайшла. “Вірочка” Чехова! Ось що я буду 

ставити... Та й мою акторку звати Вірочкою. І це 
вже дуже симпатично і викликає посмішку. “Віроч-
ка” – оповідання про глибокі почуття, про зранене 
серце молодої дівчини, вона страждає нестерпно від 
кохання без взаємности.  А ще мене дуже вразили 
описи  розкішної природи місцевости, де відбува-
ються події. Чехов народився в Таганрозі, це тери-
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торія України, ось де він побачив цю красу! А це ж 
поруч з Донеччиною! І я згадала своє дитинство, що 
промайнуло на Донеччині – густі сади з яблуками
грушкамисливками, ковиловий степ, веселі глибокі 
річечки, де ми дітьми ловили рибу, високі товстезні 
соняхи на городі, в яких ховала від мами знайдених 
на луках сліпих кошенят...

Чехов воістину один з найкращих письменників 
світу, і драматургів теж.

Далі я зробила український переклад твору, ви-
бирала найвиразніші українські слова, щоб глядач 
закохався в ліричнопоетичний текст Чехова в ук-
раїнській інтерпретації.

Непомітно пролетіли півтора місяця роботи 
над виставою. Віра виявилась чудово підготова-
ною акторкою, за що я дуже вдячна її викладачам 
(Харківський національний університет мистецтв 
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імени  Котляревського, художній керівник курсу – Ле-
онід Садовський). Часом буває, приїздиш працювати 
над виставою в професійний театр, тебе знайомлять 
з акторами, і ти з ними починаєш… мучитись. Не 
навчені. Не вміють. Не хочуть. Я вдячна Вірі за те, що 
наші репетиції проходили на одному диханні. Вона 
була готова брати все, що я їй пропонувала і органічно 
робила це своїм. Своєю готовністю до роботи про-
вокувала мене на пошуки віртуозніших пластичних 
ходів і пристосувань. І вдалося їй, молодій акторці з 
трирічним досвідом роботи в театрі, створити три різ-
ні образи: Вірочку, Огнєва і Оповідачку. Вірі віриш, 
разом з нею смієшся і плачеш. Пам’ятаю репетицію 
кульмінаційної сцени вистави – зізнання в коханні 
Огнєву. Ми обговорили сцену, уточнили мізансцени, 
вперше послухали музику, і я запропонувала Вірі 
спробувати з’єднати все в одне ціле. Віра зіграла сце-
ну блискуче. Звісно, були потім уточнення стосовно 
мізансцен, але найголовніше сталося – момент істини, 
момент життєвої правди. І ми колінкували по сцені, 
обидві розчулені, і намагались вичистити мізансцени, 
довести сцену до досконалости. Хтось, може, й усміх-
нувся, напевно, це виглядало дуже смішно…але саме 
тієї миті був пік творчого єднання і взаєморозуміння. 
У виставі багато пластики, присутній предметний те-

Віра Шевцова – Вірочка у моновиставі “Вірочка”за А.Чеховим. 
Сценічна версія, переклад та постава – Людмила Колосович, 
художниця – Анна Апельт-Матвейчук. Донецький академічний 
обласний драматичний театр (м. Маріуполь), 2020 р.
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атр, а також багато музики – живої і неживої. Актор 
Ярослав Прикоп (гітара), залучений до вистави, 
створює надзвичайно романтичну, теплу атмосферу 
на початку дійства, таким чином налаштовуючи 
глядача на перегляд душевної вистави за Чеховим.

Театральний критик з Мінська (Білорусь) Дмит-
ро ЄрмоловичДащинський відзначив після пере-
гляду “Вірочки” на ХХІІ міжнародному театраль-
ному фестивалі “Мельпомена Таврії”, що вистава 
має терапевтичну дію. А це дуже важливо для тих 
областей, які живуть на війні.

Мені залишається лише дякувати долі за чудо-
вий збіг оставин – за те, що познайомилася з ди-
ректором театру Володимиром Кожевниковим, за 
Анну АпельтМатвейчук, художницюпостанов-
ницю вистави, за асистентку режисера Людмилу 
Хлибову і за Віру...

Світлини до статті з сайту театру:
http://donetsk-region-theater.in.ua/vrochka

Віра Шевцова – Вірочка у моновиставі “Вірочка”за А.Чеховим. Сценічна версія, переклад та постава – Людмила Колосович, 
художниця – Анна Апельт-Матвейчук. Донецький академічний обласний драматичний театр (м. Маріуполь), 2020 р.

людмила колоÑовиЧ
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педагог²ка

На хвилі змін, що відбуваються в естетиці театру 
ХХ і ХХІ століть, темою для дискусій стало переос-
мислення визначення місії театру та його взаємин з 
глядачем. Викликом для театру стає потреба поруч з 
новими тенденціями в драматургії та поставах дати 
місце глядачеві як партнерові сценічного діялогу, бе-
ручи до уваги його критичний потенціял, заангажо-
ваність і готовість до формулювання зворотної реф-
лексії. Імпульс змінити, перемоделювати тогочасні 
звичні освітянські та анімаційні театральні практики, 
які пропонувалися глядачам, одночасно почав надхо-
дити із багатьох осередків театральної мапи Польщі. 
У центр уваги потрапили завдання: створення про-
стору для безпосереднього самовираження глядачів, 
формування практичної робітні на основі театральної 
вистави, інтеграція глядачів у театральні проєкти, 
налагодження стосунків поміж театром та іншими 
мистецькими й освітніми інституціями. Своєрідним 
каталізатором у пошуках нової формули діялогу з 
глядачем виявилися ідеї, популяризовані Юстиною 
Собчик, котра, після закінчення навчання курсу пе-
дагогіки театру в Університеті мистецтва в Берліні, 
втілила в Інституті Театру імени Збіґнєва Рашевсько-
го ідею про впровадження концепцій та методів цієї 
дисципліни у театральну дійсність. Гасло “педагогіка 
Театру” виявилося потрібним скріпленням поміж 
наявних уже нових практик діялогу з глядачами у 
театрі та, одночасно, натхненням у зміні стану речей 
і авторських ініціятив. Одночасно з процесом попу-
ляризації ідей театральної педагогіки ожило зацікав-
лення моделями театральної освіти або, якщо ширше, 
культурної освіти у Польщі.

Термін “педагогіка театру” – переклад німецько-
го визначення Theaterpеdagogik, що в наукових до-
слідженнях театру у Німеччині окреслено окремою 
академічною дисципліною, яка розвивається на межі 
наук про театр та педагогіку. Представниками її поміж 
іншими є ГансВольфґанґ Нікель, Ганс Мартін Ріт-

у напряÌку 
польÑької Ìодел² педагог²ки ÒеаÒру

Мажена вісЬнєвсЬкА

Мажена Вісьнєвська,  театрознавчиня, Членкиня Поль-
ського товариства театральних досліджень.  Наукова 
керівниця проєкту “Дорман. Відкритий архів” (Театраль-
ний інститут Збіґнєва Рашевського у Варшаві, 2016–2019). 
Членкиня експертних комітетів загальнодержавних про-
грам “Польський театр” (2016, 2017), “Літо в театрі” 
(2018, 2019), Конкурс Яна Дормана (2020). 
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тер, Флоріян Вассен. Дисципліну педагогіка театру 
викладають на мистецьких та педагогічних катедрах, 
вважаючи її основою практичного/дієвого [1] теат-
рознавства, яке функціонує рівноцінно з історични-
ми та теоретичними дослідженнями театру. В нашій 
системі освіти така автономна наука не була сформо-
вана. Однак на початку ХХ століття в ідеях та прак-
тиках людей театру і педагогів з’являлися прагнення 
і цінності, котрі в багатьох позиціях є ідентичними з 
думками сучасних нам театральних педагогів. Запро-
понований текст є своєрідним пригадуванням деяких 
вибраних концепцій, що становлять практично 100
літній театральнопедагогічний спадок ідей у Польщі. 
Така вимушено широка часова перспектива не дасть 
здійснити глибинний аналіз усіх реформаторських 
практик минулого, як, наприклад, театральна освіта, 
виховання мистецтвом чи педагогіка культури. Мета 
цього тексту – накреслити мапу явищ, що становлять 
невіддільний контекст, який життєдайно впливає на 
діяльність ідей педагогіки театру у його сьогоденні, 
пригадати найважливіші засади попередників поль-
ської театральної освіти та наголосити на вибраних 
практиках, які розвивають роль глядача як учасни-
ка та співтворця, і усім цим охопити спільні позиції 
минулих та сучасних ідей. Оскільки перші цілісні 
та втілені новаторські пропозиції театральної освіти 
були заявлені в міжвоєнному двадцятилітті й до сьо-
годні не втратили натхненного потенціялу, подорож 
педагогічнотеатральними концепціями розпочнеться 
власне у двадцятих роках ХХ століття.

 
до джерел

Театральна лабораторія, імпровізація, процес, 
непередбачуваність, колективна творчість, оточення 
як джерело театральної драматизації – це фундамен-
тальні терміни у словнику сучасного педагога театру. 
Поданий перелік взято не із сучасних праць, а з вида-
них 1926 року книжок батька польського шкільного 
театру Люція Комарницького (“Czarodziejstwo teatru” 
[Магія театру] [2], “Teatr szkolny” [Театр у школі] [3]), 
а також “Samorodny teatr w szkole” [Саморідний1 театр 
у школі] [4] Здзіслава Квєцінського (1933).

1  Пропонуємо перекладати вживане у тексті слово-
сполучення “Samorodny teatr” – як “саморідний театр”,  
оскільки вважаємо, що це буде вказувати на філософію, 
яку вкладають польські педагоги. А саме, як явище, не схо-
же на інше, зароджене з бажання учасників, незалежно від 
їхнього статусу і фінансових можливостей, які люблять 
театр і творять особливий продукт, що виявляє їхню 
соціяльну (громадську, суспільну, фізичну, вікову) непов-
торність та саморідність. Оскільки звичайні для нас ама-
торський та самодіяльний театри мають досить широкі 
і часто ідеологічні нашарування, вважаємо, що необхідно 
запровадити цей новий термін. (Прим. пер.) 

Реформа польської театральної освіти у двад-
цятих роках міжвоєнного періоду довершувалася 
як реформами в естетиці тогочасного театру, так і 
формуванням нових моделей участи в культурі. При 
театрах почали з’являтися місця, де можна було б 
навчати майбутніх адептів театрального мистецтва, 
а також виникали своєрідні дискусійні клуби для 
глядачів, прикладом чого була варшавська “Redu-
ta” [Редута] і створений при ній Інститут Мистецтва 
Театру, під керівництвом Мєчислава Лімановського 
і Юліуша Остерви. Одночасно потужну хвилю змін 
творили ті, хто відновлював ідею театру, що зродився 
“на лоні певної локальної суспільної громади”, як 
сформулював це Анджей Цєрняк, автор концепції 
народного театру. Він був ініціятором вагомих 
роздумів щодо концепції діяльности театральних 
груп локальних (сільських та робітничих) театрів 
і аматорських осередків, а також автором діялогу 
“про право на існування шкільного театру” [5]. Це 
йому належить влучний діягноз (здається, й надалі 
актуальний) – шкільний театр  – наче “підкидьок”, і 
можливо знайдеться якийсь учитель, що жертовно 
ним заопікується. Натомість Педагогічну Раду мало 
цікавить “підкидьок”, ця справа не обговорюється на 
виховних конференціях: театр не входить у програми 
виховання та навчання в школах” [6]. Річники журналів 
співавторства Цєрняка, “Teatru Ludowego” [Народний 
театр] та виданого в 193439 роках “Teatru w Szkole” 
[Театр у Школі], стали простором для презентації 
сучасних думок і практик, що народжувалися на 
перехресті мистецтва театру, освітньої концепції та 
суспільного життя. Голос належав у них здебільшого 
педагогам і діячам театру, а імпульсами для появи 
нових концепцій були як гаряче обговорювані 
вистави і власний театральний досвід, так і сприйняті 
з великим зацікавленням ідеї “нового виховання”, 
тобто “творчої школи” (Джон Девей [7], Целестин 
Фрайнет [8]). Динаміку дискусії підсилювали 
педагогічні роздуми над проявами драматичного 
інстинкту в дитячих іграх та в суспільній поведінці. 
Цей інстинкт, як  писав Здзіслав Квєцінський в праці 
“Samorodny teatr w szkole” [Саморідний театр у школі], 
наближається “до вміння, котрим кожен професійний 
актор має володіти виразно, технічно і досконало” [9]. 
В “театрально гарячих” 20х і 30х роках ХХ століття 
театр для дітей почав динамічно розвиватися завдяки 
так званому світличному театральному рухові, 
особливо успішними були ігри на імпровізацію [10], 
розширювався простір мережі театральних курсів для 
вчителів та аніматорів різних театральних спільнот, 
народилися перші авторські концепції терапії театром 
[11]. Ще однією важливою супровідною темою була 
ідея про роль глядача в театрі. Адам Заґурський в 
есеях, виданих 1931 року, назвав глядачів “землею, 
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брилою, матір’ю театру” і, схоже як Віктор Брумер в 
“Scenie i widownie” [Сцена і зал] [12] (1925), нагадував 
про потребу виховання глядача, підготування його 
до репертуарних експериментів так званого “нового 
театру”. До сьогодні висловлювання Заґурського не 
втратили актуальности: 

“Театр – це жива інституція, організм, а 
не тільки механізм. […] Життя театрального 
організму, його нутро, духовне життя – це 
репертуар, актори і глядачі. Витворення тривалого 
і живого контакту між ними вирішує, добрий театр 
чи поганий, потрібний чи непотрібний… вагомий чи 
маловажний… Але завжди, завжди, щоб взагалі бути 
театром, він повинен мати глядачів. Бо для них він 
існує і без них не має мети” [13].

У такій атмосфері на зламі двадцятих і тридця
тих років ХХ століття кристалізуються в Польщі 
ідеї налагодження зв’язків між театром та суспіль
ним довкіллям. Сьогодні творче продовження цих 
ідей відбувається через діяльність педагогів театру, 
що їх Маґдалена Шпак називає “посередниками, 
медіяторами між сценою і  глядацькою за
лою” [14].  Вони будують “спільний простір між 
двома реальностями – творцем і  сприймачем 
(глядачем)” [15],  дозволяють “на практиці торкнутися 
мови театру” [16] і, як зазначає Юстина Собчик, 
творять ситуацію зустрічі (наприклад, робітні), де 
глядач як повноправний учасник діялогу отримує 
інструменти для вираження своїх вражень, роздумів, 
переживань, набутих завдяки участі в театральній 
події. Педагоги театру сьогодні такими практиками 
підтримують заявлену на початку ХХ століття 
потребу постійної турботи про глядача, загострюючи 
розуміння існування альтернативного глядача [17] і 
відкривають театр на “присутність участи” глядача. 
Влучно сформулював це Андре Х’юстон: “Зрештою, 
власне ефект розглядання, слухання, дотику, уваги – 
просто досвід глядача – творить “живий архів” 
постави, котра інакше б залишилася скороминущим 
видовищем” [18].

лабораторія Òеатру в школі

У міжвоєнний період відбувається активний роз-
виток аматорського руху, феномен якого – створення 
простору для людей різного віку з різних суспільних 
груп, незалежно від таланту і здобутих навичок; ство-
рення місця, де можна виразити себе і власний погляд 
на реальність. Його природною частиною є Театр в 
Школі, котрий власне у двадцятилітті дочекався свого 
новаторського підходу. Про цю ділянку театрального 
життя пам’ятають також і сучасні педагоги театру. 
Природною часткою їхньої діяльности є співпраця зі 
школами, прищеплення в педагогічному середовищі 
й серед учнів методів та інструментарію, які підтри-

мують проєктування творчих ситуацій, пов’язаних із 
театром, спираючись на театр.

Згадуваний вже Люцій  Комарницький перший 
сформулював ідею (шкільного театру) як “театраль-
ної лабораторії” і зазначав присутність молодої лю-
дини в театральному процесі як суб’єкта. З огляду на 
відносно малу присутність концепції Комарницького 
і його послідовників у широкому театральному дис-
курсі, варто вивчити її уважніше.

Концепція шкільної “театральної лабораторії” на-
родилася з ґрунтовних теоретичних досліджень [19] 
і практики Комарницького, полоніста, театрального 
критика (автор “Przeglądu Warszawskiego” [Варшав
ський огляд]), співтворця  шкільного театру “Muza” 
[Муза]. Переконаний в тому, що театр має педагогіч-
ні цінності (вони вносять, згідно з Френе2, у процес 
навчання неоціненний “пошуковий досвід”), запро-
понував логічну концепцію, в якій щоденні шкільні 
заняття поєднуються з театральною експресією учнів. 
Свій проєкт шкільного театру Комарницький обґрун-
товував у такий спосіб:

“Наш театр, “шкільний театр”, не може бути 
мавпуванням професійного театру, не може також 
спиратися в репертуарі на “реалістичний” театр, 
і тим більше на репертуар, що складається з так 
званих “дитячих п’єс” – вони є тільки невдалим пе-
редражнюванням п’єс “для дорослих”. [...]  Шкіль-
ний театр не придатний для популяризації шедеврів 
світової літератури. Він може її спародіювати, що 
було б незаперечно сумним видовищем. Тому треба 
шукати деінде цього окремого репертуару. І мож-
ливо, це добре, що тільки тепер його належить 
створювати. Зі шкільним театром повинна співіс-
нувати спеціяльна театральна лабораторія, мета 
якої – програмна робота, підготування матеріялу і 
сценічне опрацювання”. [20]

Комарницький висував наступні вимоги: “Тут – в 
“лабораторії” – будемо експериментувати”. Перш 
ніж наслідувати методи репертуарного театру, “ба-
нального типу сценічної експресії”, він вважав, що 
потрібно практикувати імпровізаційні ігри на зразок 
комедії дель арте, а також методи акторської гри, що 
акцентували б роль жесту, руху, ритму сценічної дії. З 
метою розвитку імпровізації заохочував до вправлянь 
у мімодрамах, індивідуальної праці над декламацією, 
а в дослідженні “Czarodziejstwо teatru” [Магія театру] 
дораджував:

“Треба добирати твори, дбаючи, чи можна (і 
скільки можна) видобути з них рух і жест. Бо пси-
хологія є добра, але не як головне, а як приправа і 

2  Френе Селестен (1896-1966) – видатний фран-
цузький педагог-реформатор ХХ століття; засновник 
Міжнародної федерації прихильників “нової школи”. 
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додаток. А от без руху – без жесту – без зведення 
тих рухів і жестів в якусь ритмічну цілість, у якісь 
хороводи, у танець постатей, в симетричне розта-
шування ситуації – немає театральности, немає 
театру!” [21].

“Живі шаради”, “живі картини”, інсценізації 
казок, поезії чи прози, усі ці форми не обов’язково 
повинні претендувати на довершену цілісну виставу,  
шкільний театр має проявлятися в стихії спонтаннос-
ти та живого контакту виконавців з глядачами. На 
думку Комарницького, “добре продумане видовище, 
зі значною часткою імпровізації (хтось жартома 
і дуже слушно зауважив, що найкраще вдаються  
імпровізації добре підготовані), швидше захопить 
дітей, аніж технічно довершені вистави в професій-
ному театрі, де діти мають чемно поводитися і 
не виходити за рамки ролей німих свідків та слуха-
чів” [22].

Такі міркування засновника “Muzy” [Муза] сиг-
налізували про зміщення акценту в шкільному теат-
рі з завдання створювати вистави на лабораторний 
творчий процес, коли учні все вирішують самі. З 
наведених ним прикладів авторської роботи мож-
на побачити, якою важливою частиною тої лабора-
торної роботи була побудова відносин, спілкування 
поміж учнями, ставлення питань, пошук варіянтів 
розв’язки, моменти розподілу обов’язків, як би ми 
назвали це сьогодні, або ж створення можливости 
втілення кількох ліній театральної інтерпретації того 
самого літературного твору. Завданням керівника в 
такій лабораторії є “пробудження дитячої винахід-
ливости” [23], витворювання атмосфери спільного 
режисерування, виловлювання усіляких виявів дитя-
чої творчости, часто несміливих, можна сказати, тіні 
таких виявів, як зазначає Комарницький, “щоб на тих 
виявах та тінях будувати цілість. Цілість потрошку 
буде наростати й в якомусь моменті несподівано 
проявиться. Тому треба безнастанно пильнувати, 
щоб не пропустити такого моменту” [24].  Керівник 
групи має виявляти та підхоплювати творчі момен-
ти, проте Комарницький далекий від пропагування 
моделі професійної “людини театру”, яка сценічно 
шліфує таланти, формує їх для драматичного театру. 
Ми майже впритул наблизилися до постулатів, що їх 
формулюють сучасні театральні педагоги, які поси-
лаються на згадувані вже цінності й спираються у 
своїй філософії дії власне на організацію безпечного і 
разом з тим натхненного простору для висловлювань 
та діялогу.

У “Teatrze Ludowym” [Народному театрі] 1922 
року Вацлав Будзинський опублікував перший текст 
з авторською концепцією учнівського театру імпро-
візаційних ігор,  розпочавши дослідження над кон-
цепцією саморідного театру. [25]

Надбання Школи Театральних Інструкторів, яку 
провадила Спілка Народних Театрів у Варшаві, були 
представлені у виданнях 1923х та 1924х [26] років. 
Вони проголошували цінність нових методів робо-
ти над театральним дійством, основою яких було 
“розкриття свого життя для роботи в театрі, конст
руювання вистави з елементів власного життя” [27]. 
Про форми роботи, що могли надихати на самостійні 
рішення в театральній справі у школах, театральних 
гуртках, з аматорами у світлицях міжвоєнного періо-
ду писали автори у найважливішому тоді часописі 
“Teatr w Szkole” [Театр у Школі], де висвітлювався 
реформований погляд на концепцію освіти через те-
атр [28]. Пропонований тоді репертуар має на собі 
відбиток того часу, але практичні путівники щодо 
ідеї та методів роботи й надалі надихають і буває, 
що у сучасній педагогіці театру знаходимо їхнє від-
луння. Збірник ідей для саморідного театру Здзіслав 
Квєцінський  видав у 1933 році. Для означення та-
кого виду театру в різних мовах прийнято вживати 
своєрідні терміни: в німецькій Stegreiftheater (імпро-
візаційний театр), в англійській creative drama (кре-
ативна драма), в російській самодєятельний театр 
(самодіяльний театр) [29]. Вже в такому зіставленні 
мовних контекстів виявляються головні риси саморід-
ної театральної творчости: самостійність, спонтан-
ність, креативність, експресія того, що найбільш своє. 
Уникаючи помилкового розуміння саморідности як 
тимчасовости, Квєцінський узагальнював: “Саморід-
ний театр базується максимально на самостійності 
трупи, на віддаванню себе в театрі, на конструю-
ванні вистави з елементів власного життя, що ви-
магає більше роботи, ніж підготування традиційної 
вистави” [30]. Йдучи шляхом найважливіших перед
умов саморідного театру, можна розпізнати цінності, 
що їх проголошували реформаторські ідеї театральної 
освіти міжвоєнного часу, які повертаються сьогодні 
у дослідженнях і практиках педагогів театру. Згадані 
цінності можна укласти у своєрідну абетку педагога 
театру:

1. Суб’єкт театральної дії – Квєцінський наго-
лошував, що “треба йти не від театру до дитини, а 
від дитини до театру, підтримуючи найдрібніші вияви 
драматичного інстинкту, виявляти, вивільнювати їх і 
творити з них вистави” [31].

2. Наявність діялогу – основа театральної робо-
ти – це пошук тем, які можна інсценізувати та спільна 
робота над ідеєю цієї інсценізації. Репертуар народ-
жується з тем, які подає нам дійсність, безпосередньо 
довкілля, прискіпливий погляд на життя, щоденність, 
досвід учнів. Комарницький писав: “Лише в саморід-
ному театрі вдосконалення і набуття різних способів 
експресії дитини реалізується в рамках певної ес-
тетичної та цілісної концепції, сповненої щоденних 
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елементів, прозаїчних і водночас поетично життє-
вих” [32].

3.  Співучасть і співвідповідальність – у шкіль-
ному театрі учень поєднує в собі ролі і актора, і гля-
дача, “коли грає – стає актором і виконавцем, а за 
хвилину сходить зі сцени і стає глядачем, але гляда-
чем не в звичному і заяложеному значенні, а глядачем 
і одночасно співтворцем видовища: своє захоплення 
чи обурення маніфестує відверто і неприховано, не-
прикрито, запитує, вимагає змін, а трупа бере це до 
уваги і або приймає, або відкидає” [33].

4.  Спонтанність, експресія – умова для дії – це 
давати простір, щоб стихія театральности перемагала 
правильність: “Наше завдання – не нищити спонтан-
ність учнівської творчости. Якщо у сам розпал гри 
ми б звернули увагу молодим особам на неточність 
чи мовні помилки, тієї ж миті обірвали б плинність 
висловлювання і зупинили потік ідей: ми б врятували 
чистоту і правильність вимови, але досить часто 
гарна і цікава сцена, яка була in statu nascendi і міс-
тила в собі цю “небезпечну” ваду, була б у такий 
спосіб убита” [34].

5. Імпровізація – імпровізований характер те-
атрального дійства невтомно тренує “притомність 
розуму” виконавців. Діялоги не записуються, а сце-
нарій слугує своєрідною рамою; молодь наповнює її 
витвореним в динаміці дії смислом” [35].

6.   Театральний процес – театральна робота – 
здійснюється завдяки співпраці та співпереживан-
ню групи, тому важливішим, ніж фінальний ефект, 
буде те, що відбулося в групі та зосібна в кожному 
її учаснику.

7.  Затирання меж між виконавцями та гляда-
чами – в саморідному театрі це означало, що глядачі 
активно залучалися до дії, уникаючи ситуацій презен-
тації талантів, гальмувало б творчість.

8. Позиція аніматора театральних видовищ  – 
Квєцінський назвав режисера саморідного театру 
старшим порадником, котрий “дуже мало нав’язує, 
майже нічого, зате багато пропонує і приймає” [36].

педагогіка культури як простір 
для натхнення

У середовищі польської педагогічної та філо-
софської думки ще перед Другою світовою війною 
з’явилися перші ідеї естетичного [37] виховання і 
роздуми над завданнями та цінностями культуроло-
гічної діяльности, котра після війни виокремилася в 
дисципліну – педагогіка культури. Цей напрям нади-
хає багатьох театральних педагогів. Праці Богдана 
Суходольського були одними з перших яскравих заяв 
у справі переформування моделі шляху людини до 
культури, що “не завжди повинен іти через контакт 
з традиційними цінностями, особливо мистецької 

культури, а через активну участь у сучасних формах 
культурного життя і діяльности”, через “поглиблення 
інтенсивности особистого життя, втілення своїх влас-
них проголошених і дотримуваних  поглядів” [38]. 
Цей вислів акцентує на значенні досвіду, експресії, 
поведінки в ситуаціях зустрічі глядачаотримувача 
з мистецькою подією. Як зазначав Юзеф Карґуль, 
аксіома педагогіки культури глибоко занурена в 
“індивідуальному, а отже в розмаїтті переживання 
культурних надбань, тобто закладених в них ідей, 
цінностей, почуттів” [39].

Після Другої світової війни теми цінностей 
та практик, які моделювали таке виховання через 
мистецтво, зокрема через мистецтво  театральне, 
поширюватимуть поміж іншим теоретичні праці 
Стефана Шумана, Ірени Войнар, Романни Міллер, 
Ванди Ренікової, Марії Тишкової [40]. У цих працях 
йдеться про приготування глядача до сприймання 
театральної мови, яку потрібно пізнавати двома 
способами: через контакт з театральною культурою  
та безпосередню участь в театральних практиках. 
Пишучи про роль педагога театру в сьогоденні, Маґ-
далена Шпак вказує, що він впроваджує глядача в 
театральну естетику, пропонує практики для під-
тримування самостійного дослідження театральних 
кодів, проте зовсім не займається розкриттям того, 
“що митець мав на думці” [41]. Завдяки вже наяв-
ному ґрунту педагогіки культури відбувся важливий 
перехід до розуміння процесу виховання через театр 
як включення естетичного досвіду в перебіг жит-
тя учасника культури. Ірена Войнар писала поміж 
іншим про драматичну модель інтерпретації теат-
рального мистецтва, що звертає увагу на бунтівний 
неспокій, відчуття конфліктности існування [42]. 
Такі думки можна віднайти в сучасній педагогіці 
театру, зорієнтованій на творчий діялог з глядачем 
на теми, котрі назагал вважаються важкими чи конт-
роверсійними, через театральнопедагогічні техніки, 
що уможливлюють роздуми над проблемами, заявле-
ними у виставах, критичне сприйняття вистав і про-
цес називання того, що відбувається через зіткнення 
театру з реальністю.

З боку педагогіки культури з’явилася ще одна 
практична ідея. Теоретики і практики цієї дисципліни 
засвідчили неймовірний потенціял мультисенсорного 
процесу сприйняття мистецтва, що активізує учасни-
ків культури. Вони спричинилися до популяризації 
різних методів активізації, поміж іншим і драми [43], 
драматургічних та імпровізаційних ігор, поза тим 
вказали на робітні як вид творчої зустрічі з глядача-
ми – учасниками культури. Тож власне варто зазна-
чити, що саме робітні є основною моделлю праці 
театрального педагога з глядачем.
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Òеатральні ²деї яна дормана

Сьогодні говорити про польську модель педаго-
гіки театру без контексту, який відкрила театральна 
діяльність Яна Дормана, творця Театру Дітей Заґлем-
бя в Бендзіні, неможливо. У перші роки театрально
педагогічних ініціятив Театрального Інституту він 
цілком справедливо обраний їхнім патроном: у центрі 
його театральної філософії стало налагодження від-
носин поміж театром і глядачем, сценічною подією 
і подієвістю щоденного життя. Творячи театр, який 
спирається на співдію з глядачем як суб’єктом теат-
рального видовища [44], Дорман дбав про знайомство 
з наймолодшим, юним і також дорослим глядачем; з 
театром зазирав у щоденне життя (у школи, садочки, 
кав’ярні), вловлював театральний вимір щоденної 
поведінки, особливо забави, і робив це частиною 
своєї сценічної мови, експериментував з колажною, 
відкритою структурою вистав та її подієвим харак-
тером. Його пошуковий театр укладений з двох фор-
мул, і вони, на його думку, доповнюючи одна одну, 
творять театр:

Театр експресії (втілений в Експериментальному 
Театрі Дитини в Сосновцю 1945–1951) – реалізував 
модель саморідного дитячого театру, що походив з 
атмосфери дитячої забави. Дитина тут є повноцінним 
творцем, який спонтанно користає зі своїх власних 
забав, ігор та театралізованих імпровізацій життя, 
вільно та інтуїтивно втілює різні ролі, а основна ціль 
роботи власне процес побудови з них вистави. Дор-
ман писав: “У нашому театрі у процесі підготування 
вистави усі необхідні для завершення її дії ми віддали 
дітям. Діти укладали афішу, малювали та розклею-
вали. Діти проєктували й втілювали запропоновану 
сценографію. Діти імпровізували з текстом подіб-
но як колись актори комедії дель арте, щоб пізніше 
цей текст відпрацювати, прийняти і ввести у свою 
виставу” [45]. Такий театр “живе середовищем”, “є 
подихом цього середовища, глядач і актор тут є одним 
цілим”, “є театром людського життя”, тому що вивіль-
няє нагромаджені переживання, емоції, суб’єктивне 
бачення світу, а також творче прагнення [46] і, співіс-
нуючи поруч з домашнім і шкільним життям, стає 
своєрідним містком поміж ними. Дорман керував 
дитячим театром одразу після війни; відбувалося це 
при закладі у світлиці (в ті роки це часто були звичні 
осередки культурного життя), театр діяв близько шес-
ти років. З історії дитячих театрів, чи якщо дивитися 
ширше, театрів добровільних, аматорських творчих 
груп, що виникали після війни і які діяли в подібному 
дусі, було багато (цю тему можна би представити 
окремо), але власне Дорман довів, що феномен дитя-
чої гри, з її структурою, динамікою, ритмом, рухом, 
мовною стихією може стати базою філософії театру, 
який твориться як з дітьми, так і для них.

Театр імпресії, тобто театр для дітей та молоді, 
який творять професійні актори. Дорман вимагав 
пошуку шляхів розвитку цього театру: експеримен-
тальних форм вистав для наймолодших (“Kaczka і 
Hamlet” [Качка і Гамлет], “Konik” [Коник]); він смі-
ливо користав з театральних пошуків шістдесятих 
і сімдесятих, як, наприклад умовність, антиілюзор-
ність, гра з принципами, метафорами в поставах й 
інсценізаціях для молоді.

Ідеї Дормана народилися і викристалізувалися 
при безпосередньому зіткненні педагогіки й театру, 
цінностей виховання та авангардних театральних ес-
тетик. Дорман втілював [те, що проголошував] кредо 
натхненних реформаторів міжвоєнного аматорського 
театру; одночасно він виходив за межі педагогічної 
парадигми, відкривав театральність ігор і забав, ви-
користовував перформативний вимір хепенінгу, ба-
вився з ілюзією, і власне ту захопливу театральність, 
подієвість бачив як первинну силу театру. В записах 
Дормана про роботу над виставами, у сценаріях чи 
вільних рефлексіях можна знайти чимало передових 
ідей, як театр може\повинен рятувати здатність до 
креативности глядача (різного віку). Ідеї з’являються 
з переконання, що поза виставами театр володіє усіма 
складниками так званого  “життя” вистави і театраль-
ної реальности [47].

Дорман укладав вистави на зразок дороги, яку 
долає глядач (“Kandyd” [Кандід]), викликав події, 
які супроводжують виставу, розширюють простір і 
межі сценічної дії (“Kaczka і Hamlet” [Качка і Гамлет], 
“Konik” [Коник]), творив візуальні предмети, “які жи-
вуть власним життям” поза сценою, але в щільному 
внутрішньому зв’язку з цілим концептом інсценізації, 
провокував і колекціонував усі висловлювання та 
рефлексії, викликані переглядом вистав. Ось як він 
записав одну із своїх ідей: 

“Наша мета – залучати до вистави усіх, кому 
так чи інакше цікавий театр. Наприклад, театр їде 
до місцевости Вересна, хтось з акторів-вихованців, 
призначений для цієї роботи, їде туди – вибирає групу 
дітей і проводить з ними репетицію. Звичайно, діти 
не вчать жодної пісеньки, але свою забаву вони вве-
дуть у виставу. Невідповідність, непослідовність, 
хаотичність, а одночасно свіжість гри будуть […] 
перевагою інсценізації. Участь дітей в епізоді стане 
досвідом. Щоразу така репетиція буде викликом – за-
вдяки цьому театр буде цікавішим” [48].

Багатовекторне мислення Дормана про театраль-
ну діяльність і вплив театру вводить його в коло пе-
дагогіки театру як дисципліни, що цікавиться тим, як 
вистава живе в глядачеві та як глядач водночас стає 
творцем власної вистави, народженої його власною 
уявою, зацікавленнями та вразливістю.
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альтернативні 
культурологічні проєкти

Сучасна педагогіка театру багато чим завдячує 
альтернативним мистецьким практикам шістдесятих 
та сімдесятих років XX століття, а також їхнім про-
довженням та трансформаціям в наступні роки. Вони 
принесли з собою нову культуру управління театром, 
котра знайшла своє втілення в концепції вбогого те-
атру Єжи Ґротовського і в паратеатральних проєктах 
Театру Лабораторії, що втілювали ідею діяльної куль-
тури. Потреба участи у культурі, підвищення потен-
ціялу особи та групи як творців культури, активність, 
самореалізація, посилення когнітивної, аксіологічної 
та естетичної чуттєвости [49] сприяли створенню 
противаги пасивному сприйманню культури. Новий 
дух був виражений одночасно в контркультурному 
характері студентського та альтернативного театру, у 
пошуках нових природних середовищ для нього (на-
приклад, у діяльності Осередку Театральних Практик 
Ґардженіце, Театру Веньгайти) або в реалізації різних 
моделей взаємин театру з громадою.

У театральному русі, який Альдона Явловська 
чітко окреслила формулою “більше ніж театр” [50], 
на перший план виступив процес встановлення від-
носин між людиною та світом, імпровізація, вправи, 
що поглиблюють відчуття/досвід основних життєвих 
ситуацій, дослідження чуттів, енергетичних центрів 
тіла, потік імпульсів, почуття творчої свободи – це 
стосувалося як акторів, так і глядачів. Театр розширив 
сферу своєї діяльности, вийшовши за межі впливу 
вистави, щоб запропонувати співучасть, простір для 
висловлення емоцій, народжене при зустрічі з досві-
дом іншої людини, моделі її життя та парадигмами 
ідентичности, з характером, витвореним у міжосо-
бистісних відносинах. Новою ділянкою театральної 
діяльности стали відкриті до аматорів робітні, акції, 
події, котрі, за висловом Марії Парчевської та Януша 
Бишевського, можна назвати проєктуванням творчих 
ситуацій. 

Невипадково щойно було згадано імена двох 
ініціяторів Лабораторії Творчої Освіти в Центрі су-
часного мистецтва Уяздовського замку, котрі пере-
творили польську музейну освіту на мистецькі творчі 
робітні. Вони впливали на роль сприймача/глядача – 
“він стає автором і, щобільше, автором заанґажова-
ним, який розмовляє мовою мистецтва і, як правило, 
на соціяльно важливі теми” [51].

Педагоги театру можуть повністю користуватися 
їхніми творчими та ідеологічними досягненнями, 
пов’язаними поміж іншим з community art [52] та 
концепціями культурної освіти [53]. Споріднену фі-
лософію проживання мистецтва через зустріч в дії 
створили, зокрема, Ян Бердишак, Вєслав Кароляк, 
Ельжбета Олінкєвіч та Марцін Бердишак.

Варто перечитувати записи концепцій та перебігу 
діяльности деяких робітень, проєктів, перформатив-
них акцій, зібраних у серії публікацій про діяльність 
Лабораторії творчої освіти, наприклад, “Projektowanie 
sytuacji twórczych” [Проєктування творчих ситуа-
цій] [54], “Muzeum jako rzeźba społeczna” [Музей як 
суспільна різьба], “Sztuka współczesna – instrukcja 
obsługi” [Сучасне мистецтвo – інструкція користу-
вача] або в міждисциплінарному томі “Warsztaty 
edukacji twórczej” [Робітні творчої освіти]  [55].

Об’єднує їх характеристика робітень як методу 
артистичної освіти, з її особливою властивістю розра-
ховувати на “активність, автоекспресію, самореалі-
зацію без визначення меж можливости, збільшувати 
шанси відчуття власної цінности, творячи простір 
суб’єктивного задоволення через досвід самореалі-
зації” [56].

Òеатр для життя

Називаючи джерела натхнення для педагогіки 
театру, неможливо оминути ідеї “театру для життя” 
авторства Лєха Слівоніка. Цим терміном він об’єднав 
“використання театральних методів роботи, а також 
можливості, закладені в театральному продукті 
(виставі) для досягнення поставлених цілей у сферах 
немистецьких, але суспільноважливих” [57].

В ідею “театр для життя” закладено переконання, 
що кожен з нас носить в собі якийсь театр, і ми мо-
жемо цими театрами між собою обмінюватися задля 
того, щоб будувати відносини, окреслити власне бут-
тя, творити малі спільноти й відкривати “замуровані” 
світи, розташовані поза головною течією життя [58]. 
А це означає, підкреслює Слівонік, що поруч розумін-
ня театру як мети людської діяльности, в якому важ-
ливо все: естетика, художність, постановка, акторські 
сукні, сценічна техніка, суспільна присутність, існує 
його друга форма – театр як дорога.

Такий тип театру стає місцем реалізації особи, 
і вигадливу поставу та сценічний продукт ставить 
розвиток людини, процес, відкриття самої себе і буття 
разом [59]. Суть “театру для життя” – це втілення 
його “через, з, для, з думкою про те, що марґіналізо-
ване, забуте, виключене” [60], що сприяє “повнішому 
пізнанню життя”, виходу за певні рамки, суспільні 
ролі, витворення власної культури, тобто проєкту-
вання зміни стану речей.

Тому дуже часто “театр для життя” (чи, інакше 
кажучи, театр, який залучає, суспільний театр), пере-
ступає чорну раму коробки сцени і входить в нетеат-
ральні місця. “Театр для життя”, на думку Слівоніка, 
– особлива участь та діяльність осіб з неповносправ-
ністю, і також у в’язницях, забутих мікрорайонах, в 
лікарнях, музеях, в будинках для людей похилого 
віку, таборів для еміґрантів та інше. Особа, що керує 
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таким театром, це “помічник” [...], який підтримує 
перформанс іншого, а особливо індивідуальний пер-
форманс – реалізацію самого себе. [61]

підсумок

Накреслена мапа явищ називає певні педагогічно
мистецькі практики, які показали найкращі результа-
ти у час трансформації способів участи у культурі. 
Певні концепції тут лише зазначені, але також є по-
зиції, які вимагають такого широкого контексту, що 
довелося б присвятити їм окремі розділи.

Наприклад, великий окремий розділ можна при-
святити повоєнному аматорському театральному ру-
хові, якому досі не зраджує Товариство Театральної 
Культури, і  який одночасно проростає і надалі роз-
вивається самостійно у світлицях, будинках культури, 
школах чи бібліотеках. Він неодноразово був анкла-
вом альтернативних театральних практик.

 Іншою багатовекторною темою є освітні ініція-
тиви, від перших повоєнних років підтримані та про-
довжені театрами самостійно або в співробітництві 
з освітніми установами. Між іншим, завдяки їхній 
діяльності виник відомий Клуб 1212, що виник при 
Польському Театрі у Вроцлаві за ініціятивою Ганни 
Ханнової у шістдесятих роках (сьогодні у формулі 
“1212 Generacja Tpl”) [62]. Можна також досліджу-
вати ініціятиви, зібрані під гаслом “театр і терапія”, 
з яких походять новаторські педагогічнотеатральні 
практики в роботі з особами, яким у певних ситу-
аціях загрожує суспільне виключення. Більшість 
течій, котрими пливуть цінности, ідеї, твердження й 
питання, що стосуються зміцнення діялогу між твор-
цями і сприймачами мистецтва, дозволяють назвати 
педагогіку театру частиною традиційного та інтер-
дисциплінарного голосу, який наголошує на потребі 
простору, де мистецтво можна досвідчити як розмову, 
з можливим зворотним зв’язком – висловлюванням 
глядача. 
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На театральній мапі України  2020 ро
ку  в часи пандемії  (через coronaвірус та 
пов’язані з ним карантинні обмеження) 
виникло багато не лише невідворотно 
прикрих ситуацій: почали масово зникати 
фестивалі, скорочувались гастролі, скасо-
вувались прем’єри, бенефіси тощо, але  
й  почали з’являтися нові, нестандартні 
рішення  сценічного  життя  “епохи  локдауну”. 

Так, уже вчетверте на Буковині (на пограниччі 
УкраїниМолдовиРумунії), у прикордонному селі 
Подвірне,  відбувається фестиваль “СТЕП” (абревіа-
тура від: Справжніх ТЕатральних Патріотів). Тра-
диційно тут збираються  у серпні, напередодні  Дня 
незалежности України.  Його організатори – режисер 
Микола Бабин (випускник Національного університе-
ту театру, кіно і телебачення  ім. І. КарпенкаКарого), 
Театральна студія “ВІК” (м. Київ), Будинок культури 
села Подвірне (директор – Людмила Романюк) та Ма-
малигівська об’єднана територіяльна громада.

І якщо попередні  три фестивалі  тривали  в нор-
мальному, майже звичному  форматі (до прикладу, ос-
танній, 2019 року, за “нормальних обставин”, зібрав у 
Подвірному представників з Чернівців, Коломиї, Му-
качевого, Харкова, Хмельницького й Києва, а в  його 
роботі взяли участь театри “ТЕМП” – Центрального 
палацу культури м. Чернівці, проєкт Сашка Брами  та  
Коломийський театр “Соломія”; відбулися майстер
класи з театральної біомеханіки Мейєрхольда від Єв-
гена Тищука, творча зустріч із Людмилою Скрипкою, 
головним режисером Чернівецького драмтеатру імени 

 “ÑÒеп” – 2020

  світлана МАксиМенко

Ольги  Кобилянської,  та екскурсійна програма, також  
відбулася прем’єра сезону  –  “Кайдаші 2.0” режи-
сера Максима Голенка (Київ), коли місцеві жителі 
Подвірного, як писала преса, “вкусили мистецьких 
смаколиків”, –   то цього року саме життя, здавалось, 
запропонувало  іншу,   сказати б, містичну режисуру 
дійства…

Напередодні  проведення “СТЕПу” – 2020  у 
Чернівецькій області 2023 серпня було оголошено 
посилені карантинні обмеження у зв’язку з поши-
ренням  пандемії із  відповідними  наслідками: забо-
рона масових зібрань, дотримання санітарних норм, 
обов’язкове  використання  засобів захисту тощо. А 
під час святкування Державної незалежности Украї-
ни, 24 серпня, Буковина (згідно з розпорядженням 

Завершальний театрознавчий день “СТЕПу” . Екскурсія селом 
на мотоблоці (зліва направо): 1-й ряд –  Микола Бабин, Ганна 
Веселовська; 2-й ряд – Василь Неволов, Світлана Максименко, 
Марина Котеленець, Петро Зузяк; 3-й – ряд Марта Лисякова, 
Наталія Клим, Аліна Маслюк, Віктор Іванов. 

²нфорÌац²я

(Фестиваль на Буковині у Подвірному)
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МОЗу), була “віднесена” до “червоної зони”  епі-
деміологічної небезпеки. Здавалось, усе було проти 
фесту: тривала  підготовча   робота організаторів, уз-
годження програми,  приїзд учасників  опинилися  під  
загрозою  зриву. Але “безумству хоробрих співаємо 
славу!” – можемо тут перефразувати класика. Те, що 
нереально здійснити у мегаполісі, можна реалізувати 
(з урахуванням специфіки і масштабів заходу) у ма-
ленькому українському селі Подвірне, на прикордонні 
трьох держав.  

Отож, 20 – 23 серпня 2020 року, протягом  чо-
тирьох  днів,  аби  взяти участь у дискусії на тему: 
“Український театр після карантину”,  на “СТЕП” 
прибули  провідні  сучасні митці  та  однодумці М. Ба-
бина  з ІваноФранківська, Києва, Маріуполя, Херсо-
на, Чернівців, Львова: актори, режисери, драматур-
ги, театрознавці. Кожного дня  була репрезентована  
окрема  професія. Основою програми цьогорічного 
“СТЕПу” стало живе (не віртуальне!) спілкування з 
колегами за фахом задля напрацювання нових моде-
лей,  методологій, концепцій  виживання  театру  в 
умовах  пандемії коронавірусу. 

Чи  може  театр  сьогодні існувати  лише у  режимі  
“on line”  і  яким  він  має бути? Як працювати  акто-
рам, режисерам  за  умов карантинних обмежень? Чи 
може театр жити без живого спілкування з глядачем? 
Які думки, пропозиції і практичні  поради можуть 
запропонувати тут теоретики театру,  критики,  на-
уковці?

“СТЕП” розпочався! Зліва направо: Римма Зюбіна, 
Микола Бабин, Сергій Павлюк.

Слухачі “СТЕПу”. 
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Тож  “акторського” дня  до обговорення  пробле-
ми  долучилися відомі українські артистки Римма 
Зюбіна, Анжеліка Гирич (Київ, Академічний театр 
на Липках), актори Чернівецького академічного 
українського  драматичного театру  ім. О. Кобилян
ської.

Режисерські візії означеної  теми  другого дня  
озвучили Анатолій Левченко (Маріуполь). Сергій 
Павлюк (Херсонський театр ім. М. Куліша), Марта  
Лисякова (Чернівці), Дмитро Мельничук, Микола 
Бабин. 

Наступними  “забрали слово” драматурги Наталія 
Уварова (Новий український театр), Лєна Лягушонко-

  Ñвітлана ÌакÑиÌенко

Другий режисерський день (зліва направо): Сергій 
Павлюк (Херсон), актор Петро Зузяк (Київ).

Театрознавчий день “СТЕПу”: Світлана Максименко 
(Львів), Василь Нєволов (Київ). 

Заключний, театрознавчий  день фестивалю. Сидять (зліва 
направо): Світлана Максименко, Василь Нєволов, Микола Ба-
бин,  Марина Котеленець, Ганна Веселовська. Стоять (зліва 
направо): Наталія Клим, Сергій Романюк, Людмила Романюк 
Марта Лисякова, Анатолій Левченко, Ірина Гречана, Аліна 
Маслюк, Петро Зузяк.
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ва  та  Максим Курочкін (Київ), Андрій  Бондаренко 
(Львів), які  ділилися своїми думками  в  означений  
день  програми. 

Завершували фестиваль українські театрознавці 
та науковці: Ганна Веселовська,  Василь  Нєволов,  
Марина   Котеленець  (Київ) та Світлана Максименко 
(Львів).

Загальновідомо: театр ніколи не вирішував про-
блем соціуму. Його місія – акцентувати, доносити, 
порушувати важливі, нагальні суспільноісторич-
ні питання, які сьогодні хвилюють кожного нашого 
громадянина, але про них воліють мовчати державні 
мужі, створюючи тим нездорову психологічну атмо
сферу. Тривала  самоізоляція українців  від березня 
2020 року – до літа,  обмеження у спілкуванні, не-
можливість безперешкодного руху Україною та за 
кордон – вже дали свої  начебто невидимі результати. 
Зросла кількість розлучень, психічних травм,  ши-
риться безробіття,  посилюються економічні нега-
разди … Список можна продовжувати. Він особливо  
відчутний  у  великих містахмільйонниках, де  люди, 
позбавлені живої комунікації, потрапили в обставини 
“врятуй сам себе” або “лікар по телефону”. Ось тут 
лікувальнотерапевтична функція театру спрацювала 
б на сто відсотків! Але – театри теж  були зачинені.

Як  справжній  стратег та організатор,  Микола  
Бабин  відчув  цю  соціяльнопсихологічну нішу й 
запропонував театралам просто ВИГОВОРИТИСЯ!  
Якою   вдячною  і  потрібною  була  ця  ідея! Зголоднілі  
за  професійною  дискусією, діловою розмовою,  поз-
бавлені  фахових обмінів думками, конструктивних,  
позитивних рішень і   просто  зустрічей  з  давніми 
знайомими, – у Подвірному колеги нарешті все це 
отримали у сконцентрованому  вигляді. Учасники 
фестивалю   мали  змогу вільно ходити (чи їздити 
на мотоблоці!)  ошатним селом, милуватися синім 
небом, чистим, напоєним сільськими ароматами 
повітрям, запахом стиглих яблук,  смакували  холод-
ною  водою  з  криниці… Яке це щастя – позбутися 
страху самоізоляції  і  вийти у світ! Інший, не звикло 
галасливосуєтний і нервовонапружений міський, а 
з уповільненосмисловим спокоєм села, ближче до 
землі і  коріння…

Тут  згадувалась історія нашої сцени: Коломия, 
Єлисаветград, Полтава, Львів, Тернопіль, театр ук-
раїнських корифеїв і мандрівний галицькоукраїн
ський, що історично виживав власне за рахунок лю-
бови  до нього сільського глядача, – він був основою 
його авдиторії  й “меценатом” в  часи бездержавности 
України. Гостили  акторів  у  власних  домівках  та   
харчували  їх сільські  родини. Не завжди заможні. 
Але це було справою  чести: підтримати  українського 
актора, дати  йому і собі почуття єдности  у   творенні 
“держави в проєкті”. Власне, національний театр в 

На кукурудзяному полі: комбайнер Валерій Кабанов 
та артистка Римма Зюбіна.

Драматург Андрій Бондаренко на пленері.
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  Ñвітлана ÌакÑиÌенко

Україні ніколи не існував завдяки, а  частіше – всу-
переч обставинам. 

Історія має здатність повторюватись. Труднощі 
початку ХХІ ст. поставили діячів театру перед новими 
викликами. Їх не врятував  технологічний  процес  і  
широкі  комунікаційні можливості сучасних медія
ресурсів.  За добу до приїзду учасників “СТЕПу”  
на  Буковині  були введені ще жорсткіші обмеження. 
М. Бабин, який планував  приймати  гостей  у просто-
рому  Подвірнянському Палаці культури, змушений 
був скористатися  новозмонтованою  альтанкою прос-
то неба у  центральному скверику села. А нечислен-
ні (проте професійно вмотивовані) слухачі дискусій  
спостерігали  за  дійством  у  тихому  затінку дерев.  

Важко переоцінити вагомість напрацьованих 
(поки що лише вербалізованих) пошуків нової концеп-
ції  фестивалю у Подвірному.  Його особлива геолока-
ція – три кордони УкраїниМолдовиРумунії – поруч; 
багатонаціональна  культура  і  впливи церковних гро-
мад  не  завжди  суголосні  національній  ідеї  держави 
Україна.  А в молодих організаторів “СТЕПу”, окрім 
благородної ідеї нести в маси мистецтво рідної сцени 
в екстремально важкі часи – жодних інших вагомих 
протегувань, конструктивних сприянь, фінансувань,  
як виглядає,  не було!   

Микола Бабин у пошуку власної моделі і, можли-
во, майбутньої перспективи   національного  театру.  

Варіянти  його концепцій, з урахуванням   географіч-
них особливостей  “СТЕПу”,  були  конструктивно  
проговорені  і  запропоновані  на  виробничій нараді  
театрознавців. Що з них обере  для подальшого  вті-
лення молода  команда  організаторів  фесту – покаже 
час.  Важливо, щоб тут не стояла  осторонь у  ролі  
пасивних спостерігачів місцева влада,  меценати та 
патріоти української справи. Адже так важливо в часи 
випробувань держави (війна на Сході України, спроба 
сепаратистських настроїв на західних прикордонних 
територіях і згаданий вже covid – 19) створити міц-
ний форпост національного духу  у вигляді  успіш-
ного, молодого, креативного  українського театру з 
його високою енергією творення. Власне, таким  і  є 
“СТЕП”. 

  с. Подвірне –  м. Львів  

Світлини до статті  – Сергій Волосовець, Микола Бабин

У яблуневому саду Подвірного (зліва направо): 1-й ряд – На-
талія Клим, Микола Бабин; 2-й ряд – Катерина та Сергій 
Павлюки,  Римма Зюбіна,  Артем Верега, Петро Зузяк,  Анже-
ліка Гирич, Оксана Стринадюк.
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Виставка “Театр на долоні” стала результатом три-
валої співпраці Романа Гериновича з театрознавчим 
часописом “Просценіум” Львівського національного 
університету ім. Івана Франка. На прохання редакції 
журналу Р. Геринович фотографував сцени з вистав 
львівських театрів, студій, гастрольні виступи театраль-
них труп з інших міст України… Не всі матеріяли були 
опубліковані, чимало залишилося в архіві фотомитця. 
З часом народилася ідея зробити виставку, а назва “Те-
атр на долоні”, як свідчить автор, виникла спонтанно. 
“Театр весь перед вами, його можна побачити. Кожному 
звісно, що “все життя – театр”, але й театр є життям, тож 

(Виставка театральних світлин Романа Гериновича)

Роксоляна ПАсічник

Роман Геринович – член Спілки фотоху-
дожників України, Міжнародної асоціяції 
фотографів AFIAP, учасник понад 20 між-
народних колективних (Туреччина, США, 
Швейцарія,Чорногорія та ін.) й чотирьох 
персональних виставок в Україні й Польщі 
(2017–2019 Перемишль, Ґлівіце, Щецін), 
автор ілюстрацій до книжкових та періо-
дичних видань, а ще також автор поетич-
ної збірки “ Іn brevi ” (Львів,  “Піраміда”, 
2009).

“Навчіться не говорити очевидне”
Дж. Селінджер
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(Виставка театральних світлин Романа Гериновича)

і глядач на виставі, занурюючись у дійство,  разом з 
акторами перебуває на сцені. Я намагався зафіксува-
ти в кадрі такі моменти, щоб можна було побачити 
життя, перенесене на сцену і – навпаки – зі сцени у 
життя”, – говорить Роман Геринович.

Коротка анотація, в якій автор виклав задум своєї 
виставки, була, по суті, єдиним “дороговказом” для 
відвідувача експозиції: “Щоб зрозуміти життя, самого 
життя надто мало; а коли воно обіймає сцену і глядач
споглядальник поринає в чужі долі, в чужі століття, 
то іноді час зникає – не розчиняється, а розмивається, 
м’яко розпливається туманом, і ти опиняєшся всере-
дині цього туману, в самому епіцентрі театрального 
дійства, яке перестає бути театральним, а перетво-
рюється на щось абсолютно реальне, тільки в іншій 
площині. Перед вами спроба зупинити нереальну 
реальність”.

На світлинах ми бачимо сцени з вистав кількох 
українських театрів і студій: Театр естрадних мініа-
тюр  “І люди і ляльки”, м.Львів; Національний ака-
демічний український драматичний театр ім. Марії 
Заньковецької, м. Львів; “Театр у кошику”, м. Львів; 
Муніципальний академічний театр ляльок на ліво-
му березі Дніпра, м. Київ; Малий Театр Маріонеток, 
м. Харків; Львівський академічний драматичний 

роксоляна паÑ²Чник

театр ім. Лесі Українки, випускний курс студентів 
факультету культури і мистецтв Львівського націо-
нального університету ім. Івана Франка.

Усі світлини були зроблені саме під час вистав 
(а не під час репетицій, коли, теоретично, можливо 
було б зупинити акторів і попросити “дубль”), а це 
значить, що фото робилися наживо. Крім того, зйом-
ка мала відбуватися непомітно, щоб не відволікати 
ані акторів, ані публіку. На відміну від багатьох фо-
тографів, Роман Геринович вміє так працювати, що 
його “об’єкти” переважно навіть не помічають, як 
потрапляють у кадр. 

Тридцять чорнобілих світлин запрошують у світ 
театрального дійства, заманюють своєю таємничістю, 
неоднозначністю... Жодного підпису під фото. Кожен 
глядач – сам творець історії, яку споглядає... Глибина 
проникнення в сюжети, долі персонажів залежать 
винятково від досвіду, уяви, фантазії глядача, його 
бажання мислити, бачити п о з а межами зафіксованої 
камерою миті.

Чому автор не хотів скеровувати назвами увагу 
глядача? Чому не пояснював, що саме зараз відбу-
вається в кадрі?

Відповіді на це питання ховаються, мабуть,  у 
творчих  поглядах, мистецьких принципах, яких 

Сцена з вистави  “Мене не ошукаєш” за Г. Г. Маркесом. 
Режисер - Борис Озеров. Львівський академічний театр
“Воскресіння”, 2014 р.



8888

Лідія Данильчук у  виставі “Стара пані висиджує” Т. Ружевича (переклад 
Я. Сенчишин). Режисер – Ірина Волицька. “Театр у кошику”, м. Львів. 
2017 р.

Сцена з вистави “PersonalJesus”  (за творами С. Жа-
дана). Режисер – Євген Чистоклетов.  Донецький ка-
мерний театр “ЖУКИ” в приміщенні Першого ака-
демічного українського театру для дітей та юнацтва, 
м. Львів. 2014 р.

Сцени з вистави “Гамлет” В. Шекспіра (переклад Ю. Андруховича). Режисер – О. Кравчук. 
Театр “І люди, і ляльки”, м. Львів. 2017 р.
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Сцени з вистави “Дванадцята ніч, або як собі хочете ” В. Шекс-
піра.  Режисер – Галина Воловецька. Дипломна вистава сту-
дентів катедри театрознавства та акторської майстернос-
ти Львівського національного університету ім. Івана Франка,  
м. Львів. 2017 р.

Сцена з вистави “Оскар” за Е. Е. Шміт-
том. Режисер – Михайло Урицький. 
Київський академічний театр ляльок. 
Фестиваль “І люди, і ляльки”, У при-
міщенні Львівського академічного те-
атру ім. Леся Курбаса, 2017 р. 



9090

Роман Геринович твердо дотримується, хоча, 
правда, не надто розлого їх розкриває. 

Отже, перший принцип – ощадність. В 
його фотоапараті і зараз (умовно) усього 36 
кадрів. Це означає, що не може бути випадко-
вих світлин, неможливо повторити мить. Тому 
кожен кадр – це точне потрапляння (чи непот-
рапляння) в однуєдину ціль. Бувають ситуа-
ції, коли фотохудожник “вичікує” потрібного 
кадру. Іноді це може тривати не одну хвилину і 
взагалі не завершитися натиском на кнопку фо-
тоапарата... У момент пошуку бажаного кадру 
митець повністю занурюється в об’єкт зйомки, 
решта світу перестає існувати...

Другий важливий принцип – свобода для 
уяви глядача. В одному інтерв’ю Роман Ге-
ринович жартома пояснив, чому не підписує 
свої світлини. Він запевнив, що кожна фото-
графія має свою “родзинку”, заховану глибоко 
в “булочці”, і треба самому її надкусити, щоб 
посмакувати цією “родзинкою”… Зрештою, 
кожна людина побачить щось своє, відповідно 
до того, як жила, як живе, як житиме, які в неї 
цінності й переконання. Авторові цікаво, що 
саме побачить глядач і скільки різних варіянтів 
побаченого буде. Адже зовнішній світ такий 
неоднозначний. Кожен бачить навколо те, що 
резонує з його внутрішнім світом.

Огляд виставки “Театр на долоні” – це ро-
бота думки і душі. Ці світлини не відпускають. 
Вони можуть розповісти захопливі історії, на-
віть якщо не мають нічого спільного з реальніс-
тю. Але чи це основне? Ми хочемо знати назву 

Сцена з вистави “Натюрморт” В. Дзех (за мотива-
ми біографії Еґона Шіле). Режисер – Валерій Дзех. 
Малий театр маріонеток, м. Харків. 2018 р.

Момент репетиції опери “Богема” 
Дж. Пуччіні. Режисер – Джузеппе 
Вішілія. Львівський національний 
академічний театр опери та балету 
ім. Соломії Крушельницької.
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вистави, театру, прізвища акторів, а автор хоче, 
щоб ми абстрагувалися від реальности й конк-
ретики і віднайшли в цих сюжетах свої сенси, 
відповіді на власні актуальні питання.

Виставка експонувалася у період каран-
тину, коли музеї робили лише перші спроби 
відновити роботу експозицій після тривалої 
перерви. Тож розмістили світлини не у вистав-
кових залах, а на галереї Італійського дворика 
Львівського історичного музею, аби дотри-
матися усіх карантинних норм. Дбаючи про 
здоров’я відвідувачів, організатори виставки 
не врахували того, що охочі оглянути виставку 
стануть заручниками захмареного неба, бо в 
сонячну погоду світлин не було зовсім видно, 
лише відбиття Італійського дворика на склі, 
яким були захищені роботи. А зрештою, може 
і в тому була своя загадка? Може, на мить  кадр 
затуляла завіса?

 Виставка отримала  й своє друге життя 
у вигляді каталогу, куди ввійшли усі експо-
новані світлини. На прохання глядачів, Роман 
Геринович таки додав перелік вистав, сцени 
з яких представлені в експозиції. Тож тепер 
театр Романа Гериновича дійсно можна роз-
глядати на долоні… 

І теж, як на долоні, однак осібно шліфо-
вані, лежать зернята слів зі “Щоденника автора 
виставки”:

“Фотограф під час зйомки не думає. Для 
вас це звучить щонайменше дивно? “Як? – пи-
таєте ви. – Як не думає?” А так! Причому  
зовсім не думає: він вступає в якийсь ейфорій-

роксоляна паÑ²Чник

Сцени з вистави “Фредерік, або Бульвар злочину” Е.-Е. Шміт-
та. Режисер – О. Кравчук. Національний академічний драма-
тичний театр ім. Марії Заньковецької, 2019 р.

Сцена з вистави “Кравець з Інвернесу”  М. Заяца.  
Режисер – Бен Гаррісон. Театр “Dogstar Theatre” 
(Шотландія). У приміщенні Львівського академіч-
ного театру ім. Леся Курбаса, 2008 р.
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но-туманний стан і бачить перед собою лишень 
об’єкт зйомки, те найдивовижніше, що варто за-
фіксувати та затримати. Ця мить і є квінтесен-
цією пройденого життєвого шляху, багаторічних 
переживань, емоцій, вражень, радости, страхів, 
сліз – не кажіть, що мужчини не плачуть – вони 
плачуть, як пси – тихо і безгучно, і ця крапля сльо-
зи і сміху, стікаючи із вістря  життєвої піраміди, 
творить неповторний образ на фотопапері – на пло-
щині, де поєднуються дві, здавалось би, абсолютно 
протилежні речі – власний досвід фотографа і саме 
життя – вони сходяться на площині фотопаперу, 
об’єднуються, народжуючи щось дивовижне, те, 
що потім може  перетворитися на фотошедевр, але 
поки що про це ніхто не знає – ця таємниця, запеча-
тана часом, можливо ніколи не буде відкрита – так, 
крок за кроком, ідучи вулицею, фотограф відхиляє  
театральну завісу життя, демонструючи глядачеві 
все те, що діється на сцені і  поза сценою.

Театр не починається з вішака, він починається 
з порожніх крісел, неосвітленої порожньої оголе-
ної сцени, приглушеної метушні за лаштунками – і 
тільки потім  вішаки, камерний гамір, глядачі, котрі 

вмощуються на своїх кріслах, повільне завмирання 
світла, перетворення його на  темряву,  раптовий 
спалах  прожекторів, у світлі яких народжуються 
тіні і виникають силуети і розквітає мізансцена. І 
фотограф невидимим актором вступає у гру так, 
щоб не запізнитись, бо нічого більше й ніколи не пов-
ториться,  навіть якщо приходити знову й знову 
на ту саму виставу, все одно порух тіла,  настрій  
актора буде інший, і у фотографа  настрій буде ін-
ший, і світлини будуть зовсім не такі або ж не ті. 
А якими вони повинні бути? Це я не вас запитую і 
не себе. Це запитання в простір, у безконечність, 
а фотограф, відтворюючи  безконечність просто-
ру, торкається миті, і ось вона – перша світлина, а 
потім ще і ще….”.

Ольга Головчин. У Львові триває виставка “Театр 
на долоні”: чим вона особлива. https://galnet.fm/u-lvovi-
tryvaye-vystavka-teatr-na-doloni-chym-vona-osoblyva/

Роман Метельський. “Театр на долоні”, або одна з 
перших https://photo-lviv.in.ua/teatr-na-doloni-abo-odna-z-
pershykh/#comments

On The Street – Roman Gerynowicz w Małej Galerii 
Fotografii https://mnzp.pl/index.php/pl/node/561

Radio Szczecin. Trochε kultury. Wystawy. [Relacja] 
https://radioszczecin.pl/172,5604,nie-jestem-street-fotogra-
fem-ale-korzystam-z-syt?fbclid=IwAR2uByredBPgsBxmRYi
NK151Da9qAKdvqi2qj6pNLTS7UaXn7DKD2jTUWfY

Сцена з вистави “Слава героям” П. Ар’є. Режисер – О. Крав-
чук.  Львівський академічний драматичний театр імени Лесі 
Українки, 2018 р.
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Устина вовк

“пограниЧЧя кульÒур.
 ÒеаÒр “хорея” у д²ялоÇ² Ç україноЮ”

Польськоукраїнський художньонауковий он-
лайнпроєкт “Пограниччя культур. Театр “Хорея” 
у діялозі з Україною” реалізувався з серпня по гру-
день 2020 року. Проєкт спрямований на досліджен-
ня зв’язків та взаємодії культурного й мистецького 
просторів у координатах простору історичного, а 
також їхньої динаміки. Пограниччя – це особливий 
простір, у межах якого дослідження різних досвідів 
стало необхідністю міжнародної комунікації, адже він 
не належить якійсь одній конкретній країні і формує 
взаємовпливи у трансформації ідентичностей. Спів-
праця між Театром “Хорея” ( м. Лодзь) та театрами, 
університетами, театральними школами України є 
не лише дослідженням суто польськоукраїнських 
відносин, а й їхньої спільної европейської культурної 
належности.

 На реалізацію первісного задуму проєкту, який 
мав відбутися у трьох містах України: Києві, Львові 
та Кам’янціБузькій Львівської области, вплинуло 
поширення COVID19, тому його формат було зміне-
но. Заплановані покази вистав Театру “Хорея” у цих 

містах, зустрічі та майстеркласи, а також проведення 
міжнародної наукової конференції “УкраїнаПольща: 
пограниччя театральних культур” у Львівському на-
ціональному університеті імени Івана Франка здійс-
нювалося в онлайнформаті. 

Відкриття міждисциплінарного проєкту “Погра-
ниччя культур. Театр “Хорея” у діялозі з Україною” 
відбулося 8 грудня у Львівському академічному театрі 
імени Леся Курбаса. Після привітання художнього 
керівника театру Театру “Хорея” Томаша Родові-
ча та вступного слова доктора мистецтвознавства 
Маїй Гарбузюк відбувся перегляд відеоверсій вистав 
“Трагедія Івана” режисера Вальдемара Разьняка та 
“Шульц: Петля” режисера Конрада Двораковського.

Десятого грудня глядачі мали змогу не лише пере-
глянути прем’єру вистави “я, бог” режисерів Йоанни 
Хмєлєцької та Томаша Родовіча (режисер відеоверсії – 
Вальдемар Разьняк), а й поспілкуватися з акторами 
Театру “Хорея” у форматі онлайнзустрічі.

Заключною ж подією проєкту стала міжнародна 
наукова онлайнконференція “УкраїнаПольща: Пог-

Ñв²Ò

Сцена з вистави “я, бог” за Є. Ґротовським. Режисери –  
Томаш  Родовіч, Йоанна Хмєлєцька. Театр “Хорея” 
(Лодзь, Польща), 2019 р. Тут і далі світлини до статті – 
з офіційної сторінки проєкту “Пограниччя культур”. 
http://pohranychchyateatru.com/
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раниччя театральних культур”, що відбулась 12 груд-
ня. Конференція об’єднала ученихтеатрознавців з 
України та Польщі, які представляли провідні наукові 
установи та навчальні заклади своїх країн.

Учасниками першої секції конференції (Театр 
XVII–XIX століть) були: Майя Гарбузюк (ЛНУ імени 
Івана Франка, Львів) із доповіддю ““Трагедія, або 
Візерунок смерти пресвятого Івана Хрестителя…” 
Якуба Ґаватовича як документ українськопольського 
театрального пограниччя”; Ганна Веселовська (ІПСМ 
НАМ України, Київ) із доповіддю “Вистава за тек-
стами Якуба Ґаватовича у Кам’янціСтрумиловій 
1619 р. як sitespecific театр”; Олесь Коваль (ЛНУ 
імени Івана Франка, Львів) із доповіддю “Шкільний 
театр колегіуму оо. Василіянів у Бучачі як складо-
ва української культури (джерелознавчий аспект)”; 
Юліанна Полякова (ХНУ ім. В. Каразина, Харків) із 
доповіддю “Театральне життя Харкова першої поло-
вини ХІХ ст.: українськопольськоросійські перети-
ни”; Агнєшка Маршалек (Ягеллонський університет, 
Краків) із доповіддю “Українські теми в п’єсах Юзе-
фа Шуйського”.

У другій частині конференції (Театр ХХ–ХХІ 
століть) виступали: Пйотр Ґорбатовський ( Ягел-
лонський університет, Краків) із доповіддю “Поль

ські театри в Києві у ХХ столітті”; Малґожата Лейко 
(Лодзький університет, Лодзь) із доповіддю “Німець-
кий театр в театральних працях Леся Курбаса”; До-
рота ЯжомбекВасиль (Ягеллонський університет, 
Краків) із доповіддю “Анджей Мєлевський – улюб-
лений актор Станіслава Виспянського”; Олена Ко-
вальчук (ІПСМ НАМ України, Київ) із доповіддю 
“Українськопольські сценографічні контакти у 
1920–30ті рр.”; Малґожата Дзєвульська (Варшав
ський університет, Польща) із доповіддю ““Сигнали” 
Тадеуша Геллендера і “Сигнали” Кароля Курилюка”; 
Софія РосаЛаврентій (ЛНУ ім Івана Франка, Львів) 
із доповіддю “Рецепція польського театру в україн
ській пресі міжвоєнного періоду: видання, автори, 
жанри”; Яна Партола (ХНУМ ім. І. Котляревського, 
Харків) із доповіддю “Польськоукраїнські проєкти 
Харківського театрустудії “Арабески” як пошук со-
ціяльнокультурного діялогу”; Віктор Морачевський 
(Театр CHOREA, Лодзь) із доповіддю “Театр “Хорея” 
в діялозі з Україною. Театральний триптих: Трагедія 
Яна / Шульц: Петля / я, бог”.

Уся інформація про конференцію, автобіографії 
її учасників, тези доповідей містяться на окремому 
двомовному сайті, створеному спеціяльно для цього 
проєкту: http://www.pohranychchyateatru.com. Саме 

Сцена з вистави “Трагедія Івана” Я. Ґаватовича. 
Режисер – Вальдемар Разьняк.
Театр “Хорея” (Лодзь, Польща), 2018 р.
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тут упродовж грудня 2020 р. можна було переглянути 
онлайн і вистави Театру “Хорея”, які з цієї нагоди 
були субтитровані українською мовою. Переклад 
тексту “я, бог” (на замовлення проєкту) здійснила 
Ніна Бічуя. 

Творча програма була укладена як театральний 
триптих: “Джерела театру” – вистава “Трагедія Іва-
на”, “Театр на пограниччі” – вистава “Шульц: Петля”; 
“Театр трансформації” – вистава “я, бог”. Про це мова 
йтиме далі.

“джерела театру” – 
вистава “Òрагедія ²вана” 

Вистава “Трагедія Івана” режисера Вальдемара 
Разьняка переповідає біблійну історію Івана Хрес-
тителя, який бореться з гріхами розпусти, гордині, 
боягузтва та жадібности, котрі нищать світ. Іван всту-
пає в конфлікт з Іродом, який веде розгульне життя і 
ґвалтом змушує до перелюбу Іродіяду, дружину свого 
брата. Ключовим моментом інтриги є танець дочки 
Іродіяди, непокірному святому відрубують голову. 

Ця постава – сучасна інтерпретація відомого тво-
ру (1619) Я. Ґаватовича, що для українського театру 
тривалий час вважався історичною точкою відліку, 
оскільки містив перші відомі друковані інтермедії ук-
раїнською мовою (у записі латинським шрифтом).

Для сучасного українського глядача сюжет “Тра-
гедії Івана” Якуба Ґаватовича не новий, багато років у 
Львівському академічному національному драматич-
ному театрі імени Марії Заньковецької йде вистава
містерія Василя Босовича “Ісус, син Бога Живого” 
(прем’єра відбулася у далекому 1994 р.), за сюжетами 
Чотириєвангелія, що включає і сцену перелюбства 
Ірода та Іродіяди, що теж відбувається в малюнку 
“похітливого” танцю, і бенкет у покоях Ірода, де 
зваблива Саломея танцює свій мітологічний танок, 
за який просить голову Івана Хрестителя. 

Режисер Роман Віктюк також брався за тему Івана 
Хрестителя через призму літературного прочитання 
Оскара Вайлда “Саломея”. До того ж твору в еміг-
рантському американонімецькому виданні (Мюн-
хенНьюЙорк,1949) у староукраїнському правописі 
тексту звертався у Львові недержавний Молодіжний 
Експериментальний Театр Аматорів “МЕТА”. Цей же 
театр у 1985 р. вперше в Україні поставив “Вертеп” 
Валерія Шевчука, де було використано дві частини 
драмимістерії: релігійні чотириєвангельські сюже-
ти “Ірод та Смерть” і “Народження Бога Живого” 
та інтермедійну частину зі сценками ярмарку. Зго-
дом драматичнопоетичний твір Валерія Шевчука 
використовували у постановках багатьох провідних 
театрів України. 

Починав свою кар’єру як релігійний театр із п’єси
містерії старобіблійного твору “Йов” (1990) Львів
ський академічний духовний театр “Воскресіння”, ху-

устина вовк

дожнім керівником і режисеромпостановником якого 
був Ярослав Федоришин. Мабуть, сценічне втілення 
старобіблійного “Йова” найближче до прочитання 
“Трагедії Івана” режисера Вальдемара Разьняка поль-
ського Театру “Хорея”. У тому спорідненні бачення та 
режисерського осмислення містеріяльного театраль-
ного дійства вбачаємо близькість двох мистецьких 
театральних просторів у Польщі та Україні. 

Театр “Хорея”, як і Театр “Воскресіння” та 
Львівський академічний театр імени Леся Курбаса, 
у філософськопозиційному баченні працює в одній 
площині – театр Тіла і Слова, горизонталі та верти-
калі. Об’єднує ці складові в єдину площину умовно
асоціятивне прочитання літературної основи. Так, у 
“Трагедії Івана” Театру “Хорея” бачимо “мову” світ-
лотіні, звукопису ритуального співу та слова в “скупо-
му” обрамленні первісного Простору, що народжуєть-
ся, Простору, в якому формується воля БогаОтця, 

Сцена з вистави “Трагедія Івана” Я. Ґаватовича. 
Режисер – Вальдемар Разьняк. 
Театр “Хорея” (Лодзь, Польща), 2018 р.
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пророків, що несуть його волю людській цивілізації 
і прадавнім людям, що сповняють її. Іван Хрести-
тель – Предтеча, посланий БогомОтцем сповістити 
людям про близький прихід Месії, БогаСина, що 
покликаного звільнити людство власною жертвою від 
гріха. У процесі ігрового розвитку сюжету бачимо, 
як і в практиці українського містеріяльного “Йова” 
Театру “Воскресіння”, образ “драбини Якова” (верти-
калі) – це символ пізнання Бога, прагнення людини до 
вдосконалення і поступу, підносить її над тваринними 
інстинктами виживання у “дикому світі” до високос-
ти “божого творіння”, “подоби божественного духов-
ного створіння” на землі. Про ідею старобіблійної 
“Трагедії Івана” режисер Вальдемар Разьняк у своєму 
інтерв’ю висловлювався так: “Коли я зрозумів, що 
серцевиною цього тексту є танець Саломеї, і почав 
шукати цей мотив серед інших текстів, особливо в 
старих текстах, я зрозумів, що це унікальна драма, 
яка впритул торкається цього архетипу. До того до-
далася також справа Саломеї як жінки та пов’язане з 
цим феміністичне мислення. Це роздуми про танець, 
тілесність, жінку, віру, людяність, добро і зло, потяг, 
бажання, що має негативні наслідки; людську при-
роду, аскетизм, світськість, релігійність, що вбачає 
стримання від наших потягів... Чим більше таких 
поляризованих елементів у драматичній ситуації, тим 

більше шансів на добру постановку. “Хорея” дала 
мені такий шанс. Хореїчні актори почуваються доб-
ре в ситуації, коли вони зустрічаються з режисером, 
який не зовсім знає, чого він хоче, і шукає колективну 
роботу” [1].

Паралелі режисерськоігрових прочитань і пере-
осмислень спостерігаємо і в порівнянні творчости 
польського Театру “Хорея” з методикою режисерсько
акторських пошуків у Львівському академічному те-
атрі імени Леся Курбаса, зокрема у сценах поступу 
людської цивілізації сковородинського “Благодарно-
го Еродія” (режисер Володимир Кучинський). По-
бувавши у Центрі Єжи Ґротовського та в Осередку 
театральних практик “Ґардженіце” (а тривалий час 
саме Томаш Родовіч – виконавець головної ролі Івана 
Хрестителя – був провідним актором цього театру), 
переймаючи їхню “філософію гри” та методологію, 
львівські актори звернулися до пластичнозвукового 
та зоровоасоціятивного підходу в тлумаченні склад-
них процесів еволюції людського суспільства. Як зра-
зок – звернення до живопису Ієроніма Босха та Пітера 
Брейгеля Старшого. Подібне знаходимо і в майстерні 
Театру “Хорея”. Вальдемар Разьняк в розмові про 
власні театральні практики наголошує: “Працюючи 
над спектаклем, який в основному був композицією 
колективних сцен, ми зосередились на використанні 
тілесности, простору, світла та індивідуального рекві-
зиту. Цими театральними засобами ми намагалися 
створити виразні символи. У створенні образів на 
сцені нас надихали, серед іншого, творчість Пітера 
Брейгеля Старшого чи Ієроніма Босха, біблійні обра-

Сцена з вистави “Шульц: Петля” (за текстами Б. Шульца). 
Режисер – Конрад Двораковський. Театр “Хорея” (Лодзь. 
Польща), 2020 р.
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зи та історії були для нас не менш важливим пунктом 
відліку” [1].

Вистава “Трагедія Івана” – це поклик людської 
цивілізації, прагнення людини як істоти духов-
ної звіряти свої думки і вчинки до Бога. “Надія на 
Бога” – суперечлива теза у розумінні діянь людини 
як мислителя і перетворювача природи, чи, як конт-
раст – інертного спостерігача. Людська природа про-
тягом тисячоліть залишається незмінною, виклик – у 
сучасному розумінні біблійних істин, де незмінно і 
завжди для людини залишається можливість вибору, 
право на вибір: Добро чи Зло, з Богом чи без Бога? 
В чому суть духовного єства людини, що таке “бо-
гоборець” чи “богошукач”?… Кожна зі знайдених 
відповідей підноситиме нас вище сходинками “дра-
бини Якова”. 

 “Òеатр на пограниччі”– 
вистава “шульц: петля”
Театр “Хорея” у своєму доробку має вистави, 

що стосуються відомих творців польської і в ціло-
му европейської культури. Не лише творчість Єжи 
Ґротовського стала джерелом тематики та образности 
для колективу – серед творців, які надихали артистів, 
були, зокрема, Тадеуш Кантор, Станіслав Виспян
ський, Збіґнєв Герберт та Бруно Шульц.

Виставу “Шульц: Петля” режисера Конрада 
Двораковського, створену “Хореєю” на основі про-
зи Шульца, слід віднести до екзистенціяльної течії 
цього театру. 

У своїх роздумах про виставу “Шульц: Петля” 
режисер Конрад Двораковський розповідав: “Для 
мене Шульц – найважливіший орієнтир, коли мова 
заходить про театр, який я створюю. Навіть коли я 
не реалізую вистави за його прозою, у мене виникає 
враження, ніби він завжди десь присутній. У своїй 
роботі я значною мірою використовую пластику та 
метафору, де музика створює автономний наратив, що 
також вступає в діялог з іншими частинами твору. Ця 
моя пригода з Шульцом розпочалась досить давно... 
Це насправді наріжний камінь мого театру. Уже з пер-
шого читання його проза стала для мене основним 
текстом культури, на який я певним чином посила-
юсь. Коли я дозрів до права говорити зі Шульцом, 
я знав, що відтепер часто звертатимусь до того, що 
перегукується з моїм власним кредо – з переконанням 
у неймовірній силі слова, а власне силі напруги, що 
виникає між словами. У своїй роботі я дуже часто 
вдаюся до таких текстів Шульца, як “Трактат про 
манекени”, оповідання “Весна” зі збірки “Санаторій 
під клепсидрою” або есею “Мітологізація дійсности”. 
Ці тексти стали частиною моєї творчости. Звідси моє 
повернення через 10 років до тексту Шульца, дещо 
пізніше в проєктах “Хореї”. Це картина мого дорос-

лішання у реалізації творчости Шульца та картина 
моєї особистої боротьби з емоціями, які викликає в 
мене Шульц” [2].

Вистава “Шульц: Петля” відкриває у майстерні 
режисера Конрада Двораковського дві взаємодіючі 
складові: це – “предмет” і “форма”. Вистава у сю-
жетному перебігу постійно використовує “транс-
формацію” через метаморфозу тіла і театрального 
реквізиту. Використовуються найрізноманітніші конс-
трукції – від простих до складних, від площинних до 
просторових. Тіло людини народжується зі світової 
матерії, “з глини”, покликані рукою Творця. Конс-
трукції умовного побуту – телевізор, килим, стільці, 
стіл, що трансформується то в шкільну парту, то у 
в’язничні нари, ванна як місце народження і як місце 
смерти в обмеженому просторі кімнати, що змінює 
зорове відчуття часу, простору та дії – слугують асо-
ціятивними метафоричними символами тої чи іншої 
епохи, певного вікового чи соціяльного окреслення 
театрального персонажа. Спів, танець, пластичний 
малюнок і музика доповнюють світ Бруно Шульца. 
Вистава – це ряд візуальних кадрівобразів, що ме-
жують з вербальними образами. Інколи пластичне 
вирішення сцен слугує лише для підсилення тексту, 
а часом – стає діаметральною його протилежністю. 
І з цієї протилежности народжується напруга дії, ви-
никають нові смислові нашарування. Повторюваність 
дії як абсурдність циклічности Життя  Смерти – один 
з наскрізних лейтмотивів і творчости Бруно Щульца, 
і вистави “Шульц: Петля”. У ній оживають, переос-
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Сцена з вистави “Шульц: Петля” (за текстами Б. Шульца). 
Режисер – Конрад Двораковський. Театр “Хорея” (Лодзь. 
Польща), 2020 р.
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мислені режисером “Манекени”, “Санаторій під клеп-
сидрою” та “Цинамонові крамниці”. Звучать архаїчні 
струнні інструменти, такі як ліра. Вся історія життя 
людини – від народження до смерти, від старого до 
малого, від батька до сина – повернення у зарод-
ковість “матерії”, здатної руйнувати і створювати: йде 
розмова про поступ і руйнацію, про диктаторів – в 
усій історії людства і в страхітливому недавньому 
минулому. У “театральному” Бруно Шульці вага сло-
ва як першоміту неодмінно пов’язана з грою світло
тіні, в тому сенсі, що світлотінь є ілюстративною 
складовою слова, адже ті самі сцени в іншому світлі 
нестимуть кардинально інше смислове навантаження. 

Сцена з вистави “я, бог” за Є. Ґротовським. Режисери – То-
маш  Родовіч, Йоанна Хмєлєцька. Театр “Хорея” (м. Лодзь), 
2019 р.

“Шульц: Петля” – це твір про закамарки людської 
підсвідомости, де живе образ дитинства як ідеалу і 
старости як його руйнації. Бруно Шульц – великий 
містифікатор дійсности, звертатися до його творчости 
мовою театральних символів складно, бо мова ця 
неоднозначнопровокативна й непроста для сприй-
няття, але саме в цьому її ігрова та інтерпретаційна 
цінність для Театру “Хорея” та режисера Конрада 
Двораковського.

“Òеатр трансформації” – 
вистава “я, бог”

Вистава “я, бог” – це своєрідний діялог режи-
серів Йоанни Хмєлєцької та Томаша Родовіча з Єжи 
Ґротовським про театр і його сутність. Літературна 
основа вистави “я, бог” створювалась на підставі 
текстів Єжи Ґротовського, а також на ґрунті думок 
Ґротовського у приватному житті. Зокрема, режисер 
Томаш Родовіч розповідав про своє багатолітнє спіл-
кування з Ґротовським і про те, яким велетнем теат-
ральної справи бачився він йому: “Я багато в чому 
не погоджувався з ним, але він, безперечно, був най-
важливішою людиною, яку я колинебудь зустрічав. 
Найпроникливіший дослідник людської натури та 
театру. Він мав здатність відкривати в мені якісь над-
звичайні світи. Безперечно, саме йому я завдячую 
таким міцним зв’язком з театром. Я дотепер відчу-
ваю, що я йому щось винен. Особливо, коли брехня, 
корупція та недбалість починають проникати в нашу 
реальність…” [3].

Театр “Хорея” мав постійну потребу перебува-
ти у мисленнім діялозі з думками Єжи Ґротовського 
про театр, акторську особистість; про досягнення у 
просторі мистецтва; концепцію релігії та культури, 
а насамперед – про нього самого. Режисерськоак-
торський дует Томаша Родовіча та Йоанни Хмєлєць-
кої творить виставу “я, бог”, намагаючись пізнати 
Єжи Ґротовського як людину, щоб наблизитись до 
розуміння й о г о Бога, й о г о “я”. Це пізнання відбу-
вається у постійній двоїстості начал: жінкачоловік, 
молодістьстарість, життясмерть. Але що буде, якщо 
зникне “я”? Зникне “еґо”? Без нього питання “хто 
я такий?” було б взагалі позбавленим сенсу. Чуття 
власного “я” витікає з якогось джерела. Але як же 
його відшукати?

Важливо акцентувати, що “бог” в цій виставі 
виступає не чимось визначеним, знайденим і докін-
ченим: Бог – це територія пошуку, що розпочалась ще 
з дитинства Ґротовського. З книг його матері, які вона 
роздобувала у часи війни чи не ціною власного життя: 
“Життя Ісуса” Ернеста Ренана та “Стежками йогів” 
Поля Брантона. Бог – це плід пізнання з дерева, якому 
поклоняєшся; це хліб як потреба ділитися життям, 
собою, досвідом; це ритуальні пісні, що вибудовують 
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щаблі в “драбині Якова” на шляху вертикалі енергії 
руху. За пошуком джерела в осягненні власного “я” 
стоїть завжди одне і те ж фундаментальне питання: 
що є першоджерелом твого джерела? Чи це Бог? А 
хто такий “бог”? Чи відповідь на це питання стане 
панацеєю у вирішенні всіх онтологічних катастроф? 
Навіть якщо ці катастрофи індивідуального масштабу. 

Існує ще й інше питання: чи здатний театр вря-
тувати людину? Чи театр здатний бути першоджере-
лом? Відповідь Єжи Ґротовський тут дає однозначну: 
поки людина сама себе не врятує – її не врятує ніхто 
і ніщо. Навіть театр. На шляху у пошуку Відповіді 
важливі не роздуми про неї, а конкретні вчинки. Важ-
лива дія.

І саме це намагаються транслювати і через текс-
ти Єжи Ґротовського, і через власне їхнє осмислен-
ня режисериактори вистави. Вся сценічна дія – це 
постійний рух, що наповнює додатковими сенсами 
ігровий простір. “Рух, що є відпочинком”.

Про свою творчу лабораторію вивчення спадщи-
ни Єжи Ґротовського Томаш Родовіч розповідав так: 
“Виявилося, кожен знайшов для себе свого Ґротов
ського: про тіло, історію, релігію, філософію, театр. 
Інтенсивна робота з тілом була спільним знаменни-
ком нашої праці над виставою, роботи Ґротовського 
та діяльности в Театрі Ґардженіце. Театр, яким я хотів 
займатися, мав бути фізичним, тілесним, органічним, 
динамічним, це був і є інтенсивний наратив за допо-
могою тіла. Що стосується руху, головним принципом 
було не ілюструвати зміст. Відбувся цікавий процес, 
який показав, що рух ідеально поєднується з текстом 
і на певному експресивному та енергетичному рівні 
формує напругу” [3].

Іншим важливим завданням акторів було на-
писати дуже особисті тексти про важливі момен-
ти у власному житті, які вони ніколи не захотіли б 
оприлюднювати. “Я мав намір зіткнути ці щільні 
тексти Ґротовського саме з їхніми власними, при-
ватними історіями, – продовжує розповідь Томаш 
Родовіч. – Переплести і зіткнути ці дві щільності, 
чиюсь особисту і Ґротовського. Це було саме те! 
Я хотів дізнатись, чи може сьогоднішнє покоління 
митців, молоді, акторів міряти себе, спілкуватися, 
вдаватися до Ґротовського” [3].

Режисерка Йоанна Хмєлєцька, розмірковуючи 
над створенням вистави “я, бог” звертається до тек-
стів самого Єжи Ґротовського. У тексті “До вбогого 
театру” Ґротовський писав: “Чому ми займаємося 
мистецтвом? (...) Це не стан, не просто стан, а процес, 
ніби важкий підйом, при якому те, що темне в нас, 
стає світлим”. “Я думаю, – акцентує Йоанна Хмєлєць-
ка, – що це речення чудово описує, як і чому був ство-
рений наш спектакль”. На запитання, що в записах 
Ґротовського є найціннішим для неї, вона відповіла: 

“Надзвичайно точний шлях його пошуків та роботи 
– шлях усунення, залишення за собою доданого, зай-
вого, “via negativa” – в моєму розумінні, це щось дуже 
послідовне, чисте і цілком природне. Щось цінне і 
варте вивчення. Це шлях, спрямований на розроблен-
ня таких технік , завдяки яким актор/перформер/діяч 
у своїй органічності перевищує звичайне людське, 
торкається того, що є джерелом і спільним для всіх 
нас. Сила текстів Ґротовського для мене зворушлива, 
особливо з огляду на безкомпромісність та надзви-
чайну точність висловлювання. Найбільш вражаюча 
особливість його творів полягає в тому, що вони є 
записами конкретної театральної практики”[3].

Вистава “я, бог” оформлена як кінопроєкт, кі-
норежисер – Вальдемар Разьняк. Безсумнівно, що 
перегляд вистави “я, бог” у цій версії додає їй зорової 
та смислової глибини, дієвости, умовної доверше-
ности і відчуття досконало точного інтер’єрного тла. 
Все це робить виставудіялог справді видовищною. 
Але й сама сценографія смислово наповнена. Вона 
трансформує простір, а з ним – і власні значення. 
Стіл як міст, що роз’єднує та об’єднує; стіл як місце 
для проведення обряду омивання тіла; cтіл як алюзія 
до “драбини Якова” і наприкінці – човен, що пливе 
назустріч істині. Не треба намагатися вторувати чу-
жому пройденому шляху в пошуках істини, треба 
прокласти власний. 

Усі вистави Театру “Хорея” об’єднує духовний 
простір питань (що розкривається та транслюється 
через тілесність), довкола яких розвивається сюжетне 
ігрове полотно – це питання про людину в стосунках 
з Богом. Бог як вища сутність світла і поступу люд
ської цивілізації – ось те верхів’я, до якого веде з Надр 
Землі до Небес мітологічна “драбина Якова”.

Досвід проєкту “Пограниччя культур. Театр “Хо-
рея” у діялозі з Україною” збагачує та доповнює таку 
непросту територію пошуку спільностей та відмін-
ностей в перетині культурномистецьких здобутків 
України та Польщі. Він закладає нові перспективи 
розвитку як мистецьких пошуків, так і наукових до-
сліджень у просторі транскультурности.

1. Морачевський В. “Про спектакль Трагедія Яна…” 
[Електронний ресурс] : Пограниччя культур. – Режим 
доступу: http://pohranychchyateatru.com/wp-content/
uploads/2020/12/wywiad-w.razniak-ua.pdf

2. Морачевський В. “Про спектакль Шульц: Пет-
ля…” [Електронний ресурс] : Пограниччя культур. – 
Режим доступу: http://pohranychchyateatru.com/wp-
content/uploads/2020/12/wywiad-k.dworakowski-ua.pdf

3. Морачевський В. “Про спектакль я, бог…”…” 
[Електронний ресурс] : Пограниччя культур. – Режим 
доступу: http://pohranychchyateatru.com/wp-content/
uploads/2020/12/wywiad-j.chmielecki-t.rodowicz-ua.pdf
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драÌаÒург²я

Відомий вислів славетного німецького поета – 
“Wer den Dichter will verstehen, / Muss in Dichter’s 
Lande gehen” – “Щоб поета розуміти, слід піти в його 
країну” (до речі, використаний Адамом Міцкевичем 
як епіграф до його “Кримських сонетів”), тим біль-
ше слушний, коли йдеться про драматичну поему 
“Дзяди”. Попри широку узагальненість, може, навіть 
універсальність образности цього твору, його важко 
осягти безвідносно до особистої долі поета і долі його 
країни, безвідносно до власне біографічних чинників, 
що передували появі цього літературного шедевру.

Народився поет 24 грудня 1798 р. в збіднілій 
шляхетській родині на теренах сучасної Білорусі, і 
передусім саме місцевий фольклор та обрядовість, у 
ті часи ще значною мірою збережені тут у своїй пра-
давній чарівливості, були тими першими імпульсами, 
що живили палку й вразливу дитячу душу. 

Закінчивши 1815 р. повітову школу в Новогрудку, 
Адам вступає у Віленський університет, спершу нав-
чається на фізикоматематичному факультеті, врешті 
переходить на історикофілологічний. Тут він стає 
одним з організаторів та активних учасників таєм-
ного студентського “Товариства філоматів” (друзів 
науки), декларована культурницька програма якого 
в тогочасних умовах, коли Польща була розкраяна 
кордонами чужих імперій, не могла не передбачати 
й завдань ширшого характеру, що зрештою засвід-
чило створення інших товариств, зокрема філаретів 
(друзів доброчинства). Восени 1819 р. Міцкевича 
скеровують до містечка Ковно, де він працює вчите-
лем повітової школи. Провінційна тиша, як це часто 
трапляється, компенсується творчою активністю, тут 
створюється “Ода до молодости”, цикл “Балади й ро-
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манси” та інші твори, які зрештою входять до першої 
збірки автора, виданої 1822 р.  Однак успіх збірки, 
яка швидко розійшлася й набула широкого розголосу, 
був затьмарений особистою драмою. Ще 1818 р., під 
час літніх вакацій, Міцкевич познайомився з Мари-
лею Верещак, чарівною панною зі знатного роду, яка 
начебто зі щирою прихильністю поставилася до пал-
ких почуттів поета, однак заміж вийшла за багатого 
графа, а не за бідного вчителя. У лютому 1821 р. до 
Міцкевича в Ковно надійшла звістка про цей шлюб. 
Тоді ж він пережив ще один тяжкий удар – смерть 
матері.

У 1822 р. Міцкевичеві вдається одержати річну 
відпустку, пов’язану з хворобою, і майже весь цей рік 
він проводить у Вільні. Тут і по поверненні до Ковна 
багато пише і врешті видає другу збірку поезій, яка 
побачила світ 1823 р.  До цієї збірки поруч з поемою 
“Гражина” входять ранні, так звані віленськоковен
ські “Дзяди” (ІІ й IV частини), що їх вважають він-
цем його творчости цього періоду. І в цих “Дзядах”, 
і в пізніших – дрезденських (ІІІ частина) – виразно 
відлунилися особисті переживання поета й перипетії 
його життя.

22 жовтня 1823 р. Міцкевича арештовують за при-
четність до таємних студентських товариств. І ця при-
четність згодом, коли після заслання поет опинився 
за кордоном і не зміг узяти участи в повстанні 1830–
1831 рр., стала безпосереднім тематичним підґрунтям 
багатогранної образности дрезденських “Дзядів”, 
інспірованих цим антицарським повстанням.

“Дзяди” Адама Міцкевича – твір надзвичайно 
складної й вибагливої структури. Сюжетні лінії, об-
разнодійові мотиви поєднуються тут з характерною 
для романтичного письма імпровізаційністю, позір-
ною недбалістю, за якою вчувається глибинна худож-
ня доцільність. Вступний розлогий вірш “Упир”, що 
має жанрові ознаки романтичної балади, виконує роль 
своєрідного прологу, вводить читача у світ пов’язаної 
з фольклорними традиціями демонологічної образ-
ности, в урочу атмосферу часовопросторових пере-
міщень. Герой вірша – начебто мрець, самогубець, 
який щороку у певний час встає з могили, щоб знову 
пережити трагедію нещасливого кохання, жертвою 
якого він є. Опоетизований автором привид не має 
надто багато спільного з усталеним у фольклорі об-
разом упиря, що ночами ссе людську кров. Автор, 
зрештою, не стверджує однозначно, нібито герой – 
достеменно мрець, самогубець. Може, йдеться про 
зранену уяву живої згорьованої істоти, – спонукають 
до такого припущення завершальні рядки вступного 
вірша:

Думка полине крізь часу покрови,
В образи давні пов’ється, мов зілля,
Що по камінню старої будови
Стеле розлоге пагілля.

Певна неясність, таємничість становить важливу 
ознаку образности твору.

Далі, за “Упирем” йде коротка авторська перед
мова з лаконічним й виразним описом обряду, що 
став серцевиною образного ладу поеми. В пам’ять 
про померлих предків у каплицях або пустках непо-
далік цвинтаря люди влаштовують учту, під час якої 
викликаються душі небіжчиків, аби полегшити їм 
потойбічне існування. За всієї докладности й навіть 
тотожности у відтворенні обрядових мотивів, на які 
вказує автор, він використовує їх не буквально, а в 
поетичному переосмисленні.

Після вступного вірша й передмови розігрується 
ІІ частина драматичної поеми. Прикметним є епіграф 
до неї – слова Гамлета з однойменної трагедії Віль-
яма Шекспіра, сказані приятелеві Гораціо у зв’язку 
з появою тіні померлого батька: “Є на землі і в не-
бесах дива, що вашим і не снилось мудріям”. Цю 
шекспірівську фразу полюбляли романтики (вона, 
зокрема, є епіграфом драматичної поеми Д. Ґ. Бай-
рона “Манфред”), вкладаючи в неї сенс полеміки з 
певною обмеженістю раціоналістичної картини світу. 
Власне ІІ частина  –  це безпосереднє відтворення 
обряду з віщуваннями й заклинаннями, які є магіч-
ною рамкою соціяльно окреслених картин. Перед 
нами пропливають зі своїми палкими монологами 
неприкаяні душі – дітей, надто пещених батьками і 
тепер спраглих нехай зернини гіркоти; колись жорс-
токого пана, що його шматують на клапті перевтілені 
в птахів душі скривджених селян; врешті пойнятої 
гіркою самотою дівчини, що раніше погордливо пе-
ребирала парубками...

Тема зневаженого кохання, яка тільки  накрес
люється в ІІ частині поеми, зокрема в заключній сцені 
появи незворушномовчазного привида, пристрасніс-
тно спалахує в IV частині, що йде за ІІ. В проникливих 
монологах опівнічного привида Ґустава, що раптово 
з’являється в господі грекокатолицького священника, 
колишнього вчителя головного героя, осмислення 
цієї теми підноситься до романтичного осягнення 
недосконалости людського буття. Мотив високого 
кохання, надії на його благу й цілющу силу навіть 
за найдраматичніших обставин стає домінантним 
та об’єднавчим і в наступній І частині, позначеній 
фрагментарністю найбільше зпоміж усіх інших.

Отже, ІІ й IV частини “Дзядів” називають ли-
товськими, або віленськоковенськими “Дзядами”. 
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До них примикає і І частина, написання якої дослід-
ники, зокрема Конрад Гурський, відносять до межі 
1822–1823 рр. [37, с. 57–69]. Вже ці ранні “Дзяди” з 
особливою переконливістю показали: на літератур-
ному обрії постав самобутній поетромантик, твор-
ча уява якого аж ніяк не визнає обмежень канонами 
класицизму, що мали силу в тогочасній польській 
літературі.

Приблизно через десятиліття з’явились дрез-
денські “Дзяди” – ІІІ частина, в якій творчий геній 
поета розкрився у всій повноті, а радше неосяжності. 
Це, як зазначалось, безпосередній відгук автора на 
польське повстання 1830–1831 рр. і його придушення 
російським царизмом. Міцкевич, якому не вдалося 
бути учасником повстання, зосередив увагу на карти-
нах винищення самих лише паростків національно
визвольного руху, що розпросторювались, зокрема, 
в студентському середовищі, до якого свого часу 
належав поет. Але сила художнього узагальнення 
допомогла кинути виклик не лише тогочасній само-
державній сваволі, а й тиранії майбутніх часів. Тут, 
безперечно, прислужився досвід власного ув’язнення, 
заслання, еміграції і знайомство з російським дека-
бристським рухом, і драматичне передчуття подаль-
ших неминучих змін.

Провідна сюжетна лінія ІІІ частини, витончено 
психологічна й водночас гостро публіцистична, поз-
начена мінливою емоційною гамою – від виявлен-
ня зворушливого співчуття до нищівного сарказму. 
Конкретні, часто натуралістично означені картини 
підносяться до осягнення одвічної таємниці буття, 
боротьби добра і зла, яскраво відтворені салонні 
дискусії набувають своєрідного освітлення поруч з 
високим усвідомленням рівного божественному при-
значення митцяпророка. Лірична співчутливість до 
героїв та непримиренний осуд тиранії, які майже не 
виявляються безпосередньо і криються в драматич-
ному плині, з особливою публіцистичною гостротою 
виявляються в Додатку до ІІІ частини, вірші якого сам 
автор називає “келихом трутизни”, але й підкреслює 
суспільну цілющість вмісту того келиха, його спря-
мованість на подолання потворностей буття. 

“Дзяди” виходять у світ і йдуть на сцені здебіль-
шого в такій послідовності частин – ІІ, IV, І, ІІІ, Дода-
ток до ІІІ частини. Саме так вони написані хроноло-
гічно. Здавалось би, логічно вишикувати всі частини 
в послідовний цифровий ряд (скажімо, як у випадку 
з “Генріхом VІ” В. Шекспіра). але проти такої логі-
ки заперечує сам автор. Міцкевич не цурався міс-
тицизму, тож певне в такій цифровій послідовності 
має критись якась магія. Хай би як там було, в цій 
послідовності неважко угледіти художній сенс. Така 
своєрідна композиція дозволяє поетові невимушено 

поєднувати розмаїті часові й просторові площини, ви-
будовувати мистецький світ, у якому закони буденної 
логіки підпорядковуються магії художньої фантазії. 
Організуючим чинником усієї розмаїтої образнос-
ти твору, його композиційним центром є відомий з 
язичницьких часів і адаптований в часи християнські 
обряд Дзядів – ушанування померлих предків, який у 
потрактуванні автора переростає в метафору родової 
пам’яти, взаємозв’язку часів і поколінь.

“Дзяди” – твір начебто незакінчений. Міцкевич 
справді мав намір продовжувати роботу над І час-
тиною, яка відзначається особливою фрагментар-
ністю, мозаїчністю (однак за цією мозаїчністю, як 
зазначалось, виразно проглядається романтичний 
любовний сюжет). А основу ІІІ частини становить 
лише перша (і єдина) дія, яка однак складається з 
ряду сцен, чи не кожна з яких підноситься до рівня 
окремої драматичної дії. Очевидно, що це особлива, 
умисна незавершеність, властива, наприклад, таким 
творам як “ДонЖуан” Д. Ґ. Байрона чи “Незакінчена 
симфонія” Ф. Шуберта.

Не можна бодай коротко не сказати, яке величезне 
значення мала поема для розвитку польського теат-
ру, утвердження в ньому новаторських рис. Немов 
розсуваючи межі сучасних йому театральних форм, 
Міцкевич звертався до народних обрядів, до своєрід-
ної умовности містерій, до поетики шкільного театру. 
Але переносячи ці здобутки в нову естетичну площи-
ну, сповнюючи їх новим інтелектуальним змістом, 
немов передбачав майбутні театральні відкриття. За 
всієї вагомости класичних вистав Станіслава Вис-
пянського, Леона Шиллера, інших пізніших постав 
ці передбачення ще не вичерпані.

Було б несправедливо обмежувати сенс твору па-
тосом лише національновизвольних змагань. Але 
саме вони є його серцевиною. Тож досить слушно 
Григорій Вервес відзначає: “По силі змалювання тра-
гедії народу, що позбувся самостійного державного 
існування, поема ця не має нічого рівного в світовій 
літературі”.

Тож цілком зрозуміле те особливе значення, яке 
мала для автора “Кобзаря” творчість Міцкевича, зок-
рема “Дзяди”. Проте Тарас Шевченко був не єдиний з  
тих українських поетів, які плідно використовували 
традиції А. Міцкевича, зокрема й мотиви та образи 
“Дзядів”. Один з перших класиків нової української 
літератури Петро ГулакАртемовський (1790–1865) 
певний час викладав польську мову в Харківському 
університеті, і знання польської літератури загалом 
плідно позначилось на його творчості. Творчість 
письменника належить головним чином до бур-
лескного напрямку в українській літературі першої 
половини ХІХ ст. Але у зв’язку з П. ГулакомАрте-
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мовським можемо говорити і про паростки роман-
тизму в українській літературі, викликані, зокрема, 
його знанням творчости А. Міцкевича й  особистим 
знайомством з польським поетом. Про це досить 
докладно йдеться в праці Ієремії Айзенштока “До 
перебування Міцкевича в Україні” [3, с. 97–100; 4, 
с. 22–25]. І. Айзеншток, а згодом і інші дослідники, 
аналізуючи написану 1826 р. баладу П. ГулакаАрте-
мовського “Твардовський” (про лицаряхарактерника, 
що навіть нечисту силу перехитрив, прикликавши 
на поміч жінку), загалом слушно розглядають її як 
переспів балади А. Міцкевича “Пані Твардовська”. 
Наводяться й свідчення, що начебто сам Міцкевич, 
ознайомившись із гулаковим твором, визнав його ви-
щим за власний польський оригінал. Очевидно, такій 
оцінці попри безсумнівні літературні якості переспіву 
сприяло й те, що Міцкевич використав у своїй ба-
ладі народну демонологію, близьку до української, 
і йому було цікаво безпосередньо відчути подих її в 
українській інтерпретації. Міцкевича могла захопити 
також більша заглибленість П. ГулакаАртемовського 
в місцеві реалії народного побуту, звичаїв, мови (за-
вдяки пильній поетичній увазі до цих реалій балада 
українського поета чи не вдвічі більша за обсягом). 
Ці реалії відігравали істотну роль у романтичній по-
етиці самого Міцкевича. Попри важливість у творі 
А. Міцкевича ролі подібних побутовогумористичних 
подробиць, він використав їх значно ощадніше. Твір 
його лаконічний, сюжетно напружений, все підпо-
рядковане в ньому виразності останньої картини, в 
якій чорт, не злякавшись перед тим чаклунських під-
ступів Твардовського, врешті вкрай жахається пані 
Твардовської. А П. ГулакАртемовський художьої 
динаміки досягає завдяки грайливій зміні згаданих 
деталей, серед яких поява Твардовської, названої 
просто жінкою, важлива, але не така виразна. Звідси 
й різниця в заголовках творів – “Пані Твардовська” і 
“Твардовський”. Якщо головною стильовою рисою 
твору польського поета є притчевий лаконізм, то ук-
раїнського – побутовогумористична колоритність. 
Притім і Міцкевич виявляє схильність до останньої, 
і ГулакАртемовський вміє подати цю колоритність 
з неабияким художнім тактом, з поетичною невиму-
шеністю. Отже польський і український твори немов-
би доповнюють один одного. 

Водночас, коли звернути увагу не лише на зга-
дану схвальну оцінку балади ГулакаАртемовського, 
а й на літературну суперечку між поетами, про яку 
пише І. Айзеншток, то слід сказати, що Міцкевич 
стояв на перспективніших на той час романтичних 
позиціях, а П. ГулакАртемовський, хай і в межах ви-
сокого літературного смаку, лишався загалом у полоні 
бурлескного стилю, який уже починав гальмувати 

розвиток української літератури. І з цього погляду 
плідний вплив Міцкевича і на ГулакаАртемовського, 
і на інших українських поетів того часу важко пере-
оцінити.

Проте, можна гадати, не лише схильністю до бур-
лескної колоритности пояснюється певне тематичне 
переакцентування в баладі українського поета (якщо 
в Міцкевича – підкреслення ролі жінки в стосунках 
Твардовського з чортом, то в ГулакаАртемовсько-
го – звернення пильнішої уваги на чаклунське ли-
царство героя). Справа пояснюється, очевидно, й тим, 
що  ГулакАртемовський, створюючи свій самобутній 
варіянт, користувався не лише баладою “Пані Твар-
довська”. В іншій баладі А. Міцкевича – “Заклятий 
юнак” –  хоч і йдеться про існування пов’язаних з жін-
ками таємниць, проти яких навіть лицарська відвага 
безсила, все ж особливо рельєфно виступає образ 
безстрашного лицаря Твардовського:

В замку виламавши брами,
Біг Твардовський під склепіння.
В вежах був, спускався в ями:
Чари там, жахні видіння.
Ось печера загадкова,
Тут – яка чудна покута! –
При свічаді юнакова
Постать ланцюгом прикута...
– Хто ти,– вимовив заклятий. –
Що здобув цей замок сміло,
Де в стількох став меч щербатий,
Де стільком не таланило?
– Хто я? Світ тремтить сльозою
Від моєї шаблі й слова,
Вкритих доблестю й хвалою:
Славний лицар із Твардова...

Ця балада є одним із фрагментів І частини 
“Дзядів”. Цілком імовірно, що вона поруч із бала-
дою “Пані Твардовська” істотно прислужилася П. 
ГулакуАртемовському в створенні його переспіву. 
Таке припущення має під собою тим вагоміші під-
стави, що П. ГулакАртемовський на той час не лише 
був знайомий із ранніми частинами “Дзядів”: за-
охочував його до їх українського варіювання один 
з польських знайомих  –  І. Данилович, про що 
пише у своїй розвідці Стефан Козак [39, с. 91–104]. 
В багатогранній стильовій структурі “Дзядів” не 
бракує демонологічних аспектів, що надаються до 
переспіву у дусі “Твардовського”. Врешті, як засвід-
чують, скажімо, поетичні інтерпретації біблійних 
псалмів, П. ГулакАртемовський міг переспівувати 
і в іншому дусі. Очевидно, що потерпання з приводу 
своєї політичної репутації стали головною переш-
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кодою на шляху дальшого звернення до творчости 
польського поета.

Відлуння характерних для “Дзядів” могильних 
настроїв, важливу в їх поетиці демонологічну образ-
ність знаходимо у віршах Амвросія Метлинського. 
Це можна сказати і про низку творів Миколи Кос-
томарова, передусім про його драматизовану поему 
“Пантікапея”, написану під впливом подорожі до 
Криму 1841 р. Герой твору, новочасний мандрівець, 
потрапляє в “порозорені розриті царські тереми”, в 
склеп, де серед руїн зустрічається з Марою, втіленням 
давньої тутешньої величі й вічної туги з приводу її 
згасання. Вдало використовуючи діялог героя з Ма-
рою (подібні діялоги відіграють прикметну роль в 
поетиці “Дзядів”), невимушено поєднуючи ритмічну 
чіткість п’ятистопного ямбу й простору плинність 
гекзаметру, вдаючись до вишуканих поетичнофіло-
софських медитацій, автор підноситься до гуманіс-
тичного співчуття безмежности чужих страждань.

На  М. Костомарова як головного ідеолога Кирило
Методіївського братства творчість А. Міцкевича мала 
особливий вплив. Поруч із “Дзядами” тут слід назва-
ти “Книги народу польського і польського пілігримс-
тва”, що певною мірою за їх зразком створювався 
програмовий документ кирилометодіївців – “Книги 
буття українського народу”. Ось що пише з приводу 
цього у своїй ґрунтовній монографії “Українські кон-
спіратори і месіяністи братства Кирила і Методія” 
польський дослідник С. Козак: “Важливою засадою 
історіософічних концепцій київських романтичних 
месіяністів є віра у визвольне посланництво Украї-
ни... Сенс цього посланництва, що випливає з ново-
заповітних книг, цілком виразний. Як і в “Книгах...” 
Міцкевича, тут теж вибраний народ, народХристос, 
не може загинути, бо ж згідно з покликанням має 
піднестись, воскреснути і здійснити своє посланниц-
тво” [40, с. 168–194]. Міцкевичівські месіяністичні 
мотиви досить виразні не лише в “Книгах...”, а й у 
ІІІ частині “Дзядів”.

І все ж коли говорити про значення “Дзядів” для 
української літератури, то мусимо таки передусім зга-
дати Шевченка. Романтичний образ поетапророка, 
речника народу, який у творчості Міцкевича найви-
разніше постає саме в ІІІ частині “Дзядів”, є одним 
з домінантних у Шевченковому “Кобзарі”. Можемо 
простежити відчутну в обох поетів закоріненість цьо-
го образу в національні фольклорні стихії, а також у 
не менш живлющі біблійні традиції. Знаходячи пев-
ні ідейні та емоційні паралелі між “Імпровізацією” 
з “Дзядів” і “Перебендею”, про таку закоріненість 
ромірковує Іван Франко в передмові до львівського 
видання Шевченкового твору 1889 р.  “Мені здаєть-
ся, – зазначає на початку своєї ґрунтовної  розвідки 

І. Франко, – що невеличку, але прекрасну поему Шев-
ченка “Перебендя” можна вважати типовим приміром 
того, як в першій добі поетичної діяльності Шевченка 
перехрещувалися і зливалися найрізніші впливи і як 
геніяльна натура нашого поета уміла впливи ті щас-
ливо перетопити в одну органічну і глибоко поетичну 
цілість [29, т. 27, с. 287–288]. 

Франкові міркування розгортаються в річищі ак-
туалізованої в добу романтизму одвічної дихотомії 
вождь/юрма. Романтичне прагнення кардинально 
змінити світ,  владно піднести маси до омріяного 
ідеалу знаходить у Франка неоднозначне потракту-
вання, він категорично, навіть іронічно засуджує такі 
волюнтаристські інтенції  в політичній діяльності і 
певною мірою визнає право на їх існуванні в діяль-
ності мистецькій: “Важним ступенем наперед був тут 
розвиток так званого якобінства політичного у Фран-
ції, котре стояло на тім, що вибрані, могучі одиниці 
людські можуть і повинні одним замахом, указом і 
розпорядженням згори перестроїти весь склад життя і 
навіть міркування мас народних і ущасливити ті маси. 
Думки ті в політиці вспіли доволі швидко перетер-
тися, але в поезії держалися довше і стали одною з 
основ так званого романтизму. Романтизм в літера-
турі, так само як якобінізм в політиці, значив перевагу 
геніяльної особи над масою, перевагу генія над та-
лантом і працею, а за тим і перевагу проблисків того 
генія, чуття і ентузіязму над одностайним, але мля-
вим світом звичайного розуму. Індивідуальність пое-
та стала найвищою властю, виломлювалась з усяких 
правил і границь суспільних; поезія сталась вітхнен-
ням, ясновидінням, чимсь божеським і безсмертним. 
Як типовий об’єкт тієї романтичної поезії можемо 
вказати на “Імпровізацію” Міцкевича в третій час-
тині поеми “Dziady”, де сказано: “Boga, natury godne 
takie pienie: Pieśń to wielka, pieśń – tworzenie. Taka 
pieśń jest siła, dzielność. Таkа pieśń jest nieśmiertelność. 
Ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę: Cόż 
ty większego mogłeś zrobić, Boże?” [29, т. 27, с. 289–
290].

Відзначаючи цілковиту своєрідність Шевченко-
вого “Перебенді”, простежуючи в інтертекстуаль-
них відлуннях твору доволі численні інші впливи, 
І. Франко все ж наголошує на особливому значенні 
тут провідних мотивів “Імпровізації”: “Рівняючи 
Шевченкового “Перебендю” до “Імпровізації” Міц-
кевича, ми бачимо дуже виразну похожість в деяких 
думках обох поем. Як поет Міцкевича непомірно 
вищий над товпою звичайних людей, котрі його не 
розуміють, так само й Шевченків Перебендя, хоч з не-
означеного, космополітичного костюма перебраний 
в бідну свитину українського сліпцякобзаря. “Його 
на сім світі ніхто не прийма”, – каже про нього Шев-
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ченко. “Один він між людьми, я к  с о н ц е    в и с о 
к е. Його знають люде, б о  н о с и т ь  з е м л я” –  т. є. 
знають тільки  поверха, не входячи в його душу, в 
його таємні думи. Так треба й розуміти початкові 
слова поета: “Перебендя старий, сліпий, х т о  й о г о  
н е  з н а є?”. Як Міцкевнчів поет своїм чуттям обіймає 
весь світ, так само й Перебендя “все знає”, “все чує: 
що море говорить, де сонце ночує”. Як поет Міцке-
вича вважає себе вибраним посередником між своїм 
народом і Богом, вступає з тим Богом в розмову і 
суперечку за свій народ і навіть грозить йому війною, 
так само й Перебендя на самоті серед українського 
степу голосить “Боже слово. То серце по волі з Богом 
розмовля”. Як поет Міцкевича летить думкою в без-
мір світу і доходить аж туди, “gdzie graniczą Stwórca 
і natura”, так само й у Перебенді “думка край світу на 
хмарі гуля, Орлом сизокрилим літає, ширяє, Аж небо 
блакитне широкими б’є”. Як поет Міцкевича чується 
“нещасним, трудячи голос і язик для людей”, так само 
й Перебендя чує в собі роздвоєння і, хоч старається 
закрити не раз свій глибокий біль жартом та веселою 
пісенькою, то всетаки “заспіває, засміється, А на 
с л ь о з и  з в е р н е ” .  Біль його пливе з того самого 
джерела, що й біль Міцкевнчевого поета, – з  с а м о т и  
м і ж  л ю д ь м и. “Один він між ними”, – говорить 
Шевченко, – “нема йому в світі хати”, “його на сім 
світі ніхто не прийма” [29, т. 27, с. 292].

І. Франко в цій розвідці не виявляє беззастереж-
ного схвалення щодо концептуальности ні Міцкеви-
чевого, ні Шевченкового героя. Щодо останнього він 
подає, наприклад, таке резюме: “…з погляду ідейного 
цілість не зовсім консеквентно видержана” [29, т. 27, 
с. 306]. Певно, тут ближча до істини Леся Українка, 
яка вбачала в провідному герої “Дзядів” ГуставіКон-
раді предтечу польського модернізму [28, т. 8, с. 113]. 
Вочевидь, і Шевченко, закорінений в романтичні тра-
диції, прозирав у майбутнє.

І. Франко також говорить про відгомін міцке-
вичівських мотивів у баладах українського поета, 
відзначає його посилення в історичних поемах [29, 
т. 26, с. 384–390; 35, с. 415–419]. Плідний вплив тво-
ру польського поета можна простежити, зокрема, в 
“Гайдамаках”. Піднесеноурочистий тон і водночас 
глибоко особистісний волелюбний дух “Гайдамаків” 
вельми суголосний провідному звучанню “Дзядів”. 
В обох творах важлива романтична актуалізація ми-
нулих подій, поетичне воскресіння образів предків, 
які в Шевченковій уяві постали зокрема завдяки пе-
реказам його рідного діда. За всієї неповторности по-
етики Шевченкового твору остання близька поетиці 
“Дзядів” схвильованою динамікою змін яскравих кар-
тин, драматизацією епічного викладу, авторськими 
вступами, передмовами, післямовами, примітками 

(причому впадає в око нарочита непослідовність ком-
позиції – “По мові – передмова...”, подібно до того, 
як після IV частини “Дзядів” починається І). Очевид-
но, що всі ці аналогії невипадкові. Невипадковість 
ця підкреслюється дуже цікавим опосередкованим 
способом. Одну із своїх поем “Великі проводи” Пан-
телеймон Куліш написав у полеміці з Шевченковими 
“Гайдамаками”, причому назвою свого твору виразно 
вказав на його зв’язок із “Дзядами” Міцкевича (про-
води, поминки – найважливіший елемент обряду). 
П. Куліш у такий спосіб увів усі три твори у своєрідне 
коло передлунь.

Виразно проступає спорідненість муз Міцкевича 
і Шевченка у творчості українського поета періоду 
“Трьох літ”, концептуально близька до політичної 
поезії А. Міцкевича. Це підтверджується навіть де-
яким образним перегуком. Промовистий щодо цього 
суворий патос програмового вірша “Три літа” (надто 
ж його кульмінаційних рядків – “І тепер я розбитеє 
/ Серце ядом гою – / І не плачу, й не співаю, / А вию 
совою”) з віршем Міцкевича “До приятелівросіян” 
(теж програмовим), у якому знаходимо такі рядки:

  ...В тенета впавши ниці,
Перед царем, як вуж, вдавав я німоту,
А вам я відкривав душевні таємниці,
Як голуб, виявляв довіру й прямоту.
Тепер виходжу в світ з цим келихом трутизни,
Гіркота слів моїх палюча і їдка,
Постала з крові й сліз коханої вітчизни,
Нехай вона не вас – кайдани пропіка.

Особливо відчутне використання традицій “Дзя
дів” у тираноборчих поемах, більшість яких, як і 
ІІІ частина “Дзядів”, має політичне забарвлення й 
спрямована проти російського царизму, надто про-
ти його колоніяльних зазіхань. Хіба міг Шевченко 
бути байдужим, скажімо, до таких міцкевичівських 
рядків із вірша “Передмістя столиці” (Додаток до 
ІІІ частини), якими змінюється опис архітектурних 
дивовиж Царського Села, літньої резиденції росій-
ських царів:

Щоб збудувати з вірними своїми
Всі ці борделі пишні та чудові,
Цар океани лив людської крові.
Щоб настягати брил під ці будови,
Які ж потрібно вигадати змови, 
Скількох невинних вбити чи заслати,
Як наші землі хижо сплюндрувати?
За кров Литви і сльози України,
Й багатства Польщі справно закупили
Все, що парижі й лондони явили...
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Хіба могли Шевченка не зворушити й такі рядки 
з вірша “Петербург”, в яких вчувається трагічне від-
луння української історії:

  Цар підніс правицю,
Аби в болотнім збудувать роздоллі
Не місто людям, а собі столицю
Як всемогуття знак, як знак сваволі.
Углиб втоптати змусив якнайдалі
В піски текучі, в твань боліт низинних
Тіла підданців, а не тільки палі,
І на тих палях та тілах невинних
 Ґрунт розрівнявши, нові покоління 
Впрягав до тачок, ставив під вітрила
Тягти дерева, звозити каміння,
Все, що на суші й морі далеч крила.

То дуже промовистий факт, що Шевченко пере-
давав для Міцкевича у Париж рукопис своєї поеми 
“Кавказ” [31, т. 1, с. 409; 22, с. 97]. У деяких поемах 
Шевченка відлуння “Дзядів” особливо відчутне. 
Це можна сказати про поему “Сон (У всякого своя 
доля...)” У її складній та самобутній жанровости-
льовій структурі, вишуканій композиції, образній 
виразності не останню роль відіграє творче вико-
ристання досвіду Міцкевича. Дослідники Осип 
Третяк [27, с. 2], Мар’ян Якубець [38, с. LVIII–LIX] 
вказували на близькість деяких частин Шевченкової 
поеми й прологу до ІІІ частини “Дзядів” (мотив сну), 
“Імпровізації”. Окремі картини “Сну” певною мірою 
виростають з деяких віршів Додатку до ІІІ частини 
“Дзядів”. На це, як і на зв’язок з “Дзядами” інших 
Шевченкових творів, вказує І. Франко у написаній 
1885 р. статті “Адам Міцкевич в українській літера-
турі” [36, с. 228–234]. Микола Зеров відзначає певну 
спільність міркувань героя Шевченкової поеми біля 
пам’ятника російському цареві, що “розпинав нашу 
Україну” з образними медитаціями вірша Міцкевича 
“Пам’ятник Петру Великому” [13, т. 2., с. 166–167]. 
Таку спільність можна угледіти між сатиричним 
описом двірцевих церемоній у “Сні” і віршами “Пе-
тербург”, “Огляд війська” із Додатку до ІІІ частини 
“Дзядів”.

“Сон” і Додаток до ІІІ частини “Дзядів” перебу-
вають у читацькому сприйнятті в такому явному пе-
регуку, що слідом за І. Франком мало який дослідник 
творчости обох поетів не говорив про той перегук. З 
цього приводу навіть точилася літературознавча по-
леміка, серед учасників якої були, окрім уже згаданих 
дослідників, Еміль Огоновський [43], Олександер 
Колеса [14], Богдан Лепкий [16, с. 61], Вацлав Куба-
цький [41, с. 272–273] та інші. В ході цієї полеміки 
Павло Зайцев зазначив: “Хоч і слушні застереження 
сучасної критики проти так званої “впливології”, не 

можна однак не визнати, що власне в “Сні” певні 
ремінісценції з Міцкевича могли збудити фантазію 
Шевченка. Композиційностильове втілення Шевчен-
ком цих мотивів має поза всякими сумнівами риси 
цілковитої оригінальности” [44, с. 394]. Як слушно 
зазначив М. Якубець, тут доречно не наголошувати 
на впливі Міцкевича на Шевченка, а “розглядати цю 
подібність з типологічної точки зору” [38, с. LXXI].

І за своїм загальним звучанням, у якому своєрідно 
поєднуються сатиричні й трагічні мотиви, і за образ-
ним ладом близька до “Дзядів” Шевченкова поема 
“Великий льох”, у якій зі зненависти до давніх і спів-
часних поетові лиходійств царизму, зі скрушної зне-
ваги до свідомого і мимовільного йому сприяння, що 
виходять від українців, зроджується палке й закличне 
жадання волі знівеченій рідній землі. Вже авторське 
визначення жанру твору – містерія – вказує на свідоме 
використання різноманітних літературних традицій, 
зокрема й традицій европейського романтизму. Чи-
мало особливостей поеми змушує згадати “Дзяди”. 
Ефектне сполучення різноманітних часових і про-
сторових площин, поєднання умовносимволічних 
та реальнопобутових картин, поетичне застосування 
народних вірувань та прикмет, легендарних переказів 
та реальних спостережень, погромадянському під-
несений і водночас глибоко ліричний, сокровенний 
авторський біль, який то криється в підтексті, то ви-
являється безпосередньо – усе це спільні риси обох 
класичних творів.

Деякі образні побудови “Великого льоху” без-
посередньо перегукуються з “Дзядами”, зокрема з 
ІІ частиною. Це підтверджується вже самим звер-
ненням до душ давно померлих людей, побудовою 
діялогів між ними, а також перетворенням цих душ 
у птахів. І містичні образи трьох ворон, і соціяльна 
окресленість пов’язаних з ним поетичних картин у 
“Великому льосі” (та й в деяких інших творах поета) 
перегукуються з багатьма рядками “Дзядів”, зокрема 
й з оцими:

ХОР НІЧНИХ ПТАХІВ
Марні плачі, марні гуки,
Ми довкола чорним звором,
Сови, пугачі та круки.
Пане, ми ж тобі служили,
Нас ти звів голодомором.
Їжмо, пиймо що є сили,
Круки, пугачі та сови!
Гострі кігті, вправні дзьоби!
На харчі влаштуймо лови.
А як візьме що до рота,
Буде кігтю й там робота,
Все дістане із утроби.
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Жаль тобі чужий був, пане!
Сови, пугачі та круки,
Ми тепер кишімо в злості:
Рвімо їжу без розпуки,
А коли харчів не стане,
Рвімо тіло без розпуки,
Хай біліють голі кості.

КРУК
Мерти з голоду негоже?
Раз у сад в осінню днину
Я зайшов. Згадаєш може?
Вабили грушки зза тину,
Яблука... Три дні не їв,
Яблучок струсив додолу.
Раптом крик зпоза кущів –
Садівник був насторожі,
З псами – на людину кволу.
Не здолав я огорожі,
Швидко скінчено облаву,
Й пан веде судову справу,
За плоди карає божі...
Збіглись люди... Я припнутий
До сохи, без сорочини.
Збито не одного пука.
Кості, мов з колосся жито,
Як від струччя горошини,
Враз від шкіри всі відбито!
Ні, не знав ти жалю, пане!

ХОР ПТАХІВ
Сови, пугачі та круки,
Ми тепер кипімо в злості...

І в Міцкевича, і в Шевченка вражаюче поєднан-
ня реальних, соціяльно окреслених картин і фантас-
тичних образів підноситься до містких поетичних 
узагальнень, до романтичної символіки, яка містить 
зокрема незглибиме прагнення відновлення втраченої 
світової гармонії.

Аналізуючи  літературнокритичну рецепцію 
міцкевичівських відгомонів у поетичному світі 
Т. Шевченка, Євген Нахлік говорить про відчутний 
зв’язок поміж “Дзядами” та посланням “І мертвим, 
і живим, і ненародженим…”. Інколи, зазначає до-
слідник, підкреслюють, що в цьому творі Шевченко, 
“як ніхто до нього, звертався не тільки до минулих 
і сучасних, а й до майбутніх поколінь рідного наро-
ду”, і слушно уточнює: “Насправді ж почуття своєї 
єдности з майбутніми та минулими поколіннями 
співвітчизників, палкої любови до рідного народу 
як сукупности “мертвих”, сущих і “ненароджених” 
та відповідальности за їхню долю виразив у своєму 

месіянському пориві ще Конрад, герой ІІІ частини 
“Dziadów”, знаної Шевченком” [22, с. 99]. Є. Нахлік 
конкретизує резонні міркування попередніх дослід-
ників щодо відкритої розмаїтим впливам виключної 
самобутности художнього світу українського поета: 
“Для психології творчости Шевченка характерне від-
штовхування від якогось художнього першоджерела 
чи історичної події і творення на їхній основі власних 
літературних візій, котрі ставали оригінальною твор-
чою трансформацією первинної інформації. Текст
донор потрібен був поетові для того, щоб забезпечити 
матеріял для творчих маніпуляцій, надати поштовх 
до них”. Так було, зазначає дослідник, з поетичним 
освоєнням фольклорних текстів, старозаповітних та 
новозаповітнпих, історичних відомостей, так сталося 
і з творчим переосмисленням Міцкевичевих балад, 
образу лірника, “Wielkiej Improwizacji”, додатка до 
ІІІ частини “Dziad Dziadów” [22, с. 99–100]. 

До українських письменників, які особливо плід-
но використовували у своїй творчості досвід евро-
пейських, зокрема слов’янських літератур, належить 
Пантелеймон Куліш. Так само, як і для Шевченка, для 
нього Міцкевич був одним з найбільших літературних 
авторитетів, і серед численних впливів, які сприяли 
виробленню неповторного художнього стилю Куліша 
(В. Шекспір, Вальтер Скотт, Ф. Шиллер, Й.В. Ґете, 
Г. Сковорода, М. Гоголь...) помітний також вплив 
Міцкевича, твори якого український письменник не 
раз перекладав (скажімо, в першій поетичній збірці 
Куліша “Досвітки” вміщені переклади Міцкевичевих 
балад), а також не раз спирався на них в оригіналь-
ній творчості. Працював П. Куліш і над перекладом 
“Дзядів”. Про те, що “Дзяди” належать до улюбле-
ної лектури Куліша, свідчить використання їхніх 
поетичних рядків як епіграфів, зокрема ось цих із 
ІІ частини:

Głucho wszędzie, cicho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?

Своєрідно використав досвід Міцкевича ук-
раїнський письменник у вже згаданій поемі “Великі 
проводи”. Слово “проводи” можемо розглядати як 
один з варіянтів перекладу слова “дзяди”, синонім 
до слова “поминки”. Суть назви поеми, як бачимо, 
певною мірою запозиченої в Міцкевича,– звернення 
до діянь предків задля глибшого осягнення сучасних 
проблем, задля вивірення останніх, так би мовити, з 
погляду вічности. Куліш, як відзначалось, написав 
“Великі проводи” в полеміці з Шевченковими “Гай-
дамаками”, не без підстав, хоча й з певною мірою 
полемічної однозначности сприймаючи твір свого 
видатного колеги як поетичний апотеоз лютої пом
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сти кривдній силі, апотеоз, що часто проймає й інші 
твори автора “Кобзаря”. Загалом багатогранна твор-
чість Шевченка не надається до такого однозначного 
трактування, інакше б у нього не народився такий ви-
сокошляхетний твір як “Полякам”, та й багато інших 
віршів і поем, сповнених просвітленопатетичних чи 
щемливоліричних інтонацій. Не зовсім надаються 
до такого трактування й “Гайдамаки”, у яких леген-
дарна сцена вбивства Гонтою власних дітейкатоли-
ків містить трагічне осягнення того руїнницького 
страхіття, яке приносить суспільний фанатизм. Однак 
провідний мотив “Гайдамаків” – це справді мотив 
праведної помсти. Натомість провідний мотив “Ве-
ликих проводів” – утвердження виняткової переваги 
загальнолюдських цінностей, особливий наголос на 
тому, що будьякий фанатизм (становий, релігійний, 
національний) веде в глухий кут абсурдних кривавих 
трагедій.

Дія поеми відбувається в першій половині ХVІІ ст. 
напередодні Хмельниччини. Головний герой козак 
Голка, вихований при дворі Яреми Вишневецького, 
високородного й потужного українського магната
ренегата, б’ється разом з його загонами проти повста-
лих козаків. Проте схильність до глибоких роздумів, 
емоційних рефлексій спонукає інтелігентного Голку 
врешті перейти на бік козацтва. Суть роздумів героя 
Куліш передає промовистою метафорою – як глибоко 
на дні темного колодязя світло хлюпочеться вода, так 
на дні душі Голки хлюпочеться думка про те, що він 
козацького роду. По відтворенню звитяжних боїв зі 
шляхтою Куліш подає сцену (кульмінаційну) озвірі-
лого вбивства козаками беззбройних мирних жителів, 
що заховались у костьолі. Це вбивство глибоко вра-
жає інтелігентну душу Голки, викликає його (і ми 
розуміємо – авторські) міркування про абсурдність 
кривавого фанатизму, який не обминув і самого ге-
роя – дізнавшись, що він допоміг утекти пораненим 
полоненим, козаки порубали тіло Голки на шматки й 
викинули у Дніпро. Схиляючись перед незрівнянною 
музою Шевченка, мусимо визнати особливу акту-
альність позиції Куліша. Прикметно, що, як і Шев-
ченко, Куліш у своїй творчості, також і в цій поемі, 
спирався на традиції Міцкевича, зокрема явлені в 
“Дзядах”. Гуманістичний патос “Великих проводів”, 
принцип використання картин минулого, яскравість 
цих картин, поєднання їх з фантастичними епізода-
ми (перетворення коханої героя в пташку) – все це 
певною мірою зближує з “Дзядами” самобутній твір 
українського поета.

У вже згаданій статті “Адам Міцкевич в україн
ській літературі” (1885) І. Франко, відзначаючи 
значний вплив польського поета на наше письмен
ство, міркує над тим, чому в ХІХ ст. з’явилося мало, 

несумірно мало з огляду на той вплив, українських 
перекладів його творів. На думку дослідника це 
пов’язано передусім з добрим знанням польської 
мови українською інтелігенцією як Галичини, так і 
Наддніпрянщини, і відтак недостатнім усвідомлен-
ням потреби таких перекладів. Невипадково, вважає 
І. Франко, перший український переспів з Міцкевича, 
що належать перу Петра ГулакаАртемовського (мо-
тивами та образами пов’язана з “Дзядами” балада 
“Пані Твардовська”) з’являється саме в Харкові, як і 
те, що попервах на Сході України Міцкевич ширше 
перекладається, ніж на заході. “У 1837 році, – пише 
І. Франко, –  з’являються перші переклади творів 
Міцкевича українською мовою, але з’являються вони 
не в Галичині, де Міцкевича (наскільки це було в ті 
часи можливим) кожен інтелігентний українець читав 
і розумів в оригіналі, а в іншому кінці Русі – у Хар-
кові. Професор Харківського університету, а деякий 
час і викладач польської мови та літератури Гулак
Артемовський перекладає і друкує баладу Міцкевича 
“Пані Твардовська”. Переклад цей є дуже вільною 
переробкою; авторові йшлося про те, щоб польській 
баладі надати по можливості колорит український, 
оживити її українським гумором, що зрештою йому 
повністю вдалося” [29, т. 26, с. 385–386].

І. Франко відзначає внесок Пантелеймона Кулі-
ша, Михайла Старицького та інших перекладачів у 
справу наближення слова польського генія до ук-
раїнського читача. “Пальму першости” в цій справі 
щодо кількости і якости перекладів Франко віддає 
Олександрові Навроцькому. Серед досить численних 
міцкевичівських перекладів цього автора знаходимо 
й фрагменти “Дзядів”, зокрема “Імпровізацію” з ІІІ 
частини, яка продовжує услід за П. ГулакомАрте-
мовським, П. Кулішем українське інтерпретування 
драматичної поеми. Пізніше з’являються переклади 
ІІ частини – Павла Заржицького (Коломия, 1871) та 
Володимира Александрова (Львів, 1893).

“Дзяди” посідають також помітне місце в ваго-
мій перекладацькій полоністиці  І. Франка. У серпні 
1910 р. він здійснює переклад Додатку до ІІІ частини 
поеми. В своєму коментарі до перекладу І. Франко 
високо оцінює поетичний твір і дає йому лаконічну, 
але надзвичайно влучну характеристику: “На першім 
місці свого вибору поезій Міцкевича я кладу політич-
носатиричну поему, якій даю назву “Петербург”, а 
яка між творами Міцкевича звичайно друкується під 
заголовком “Dziadów części III Ustęp”… Поема “Пе-
тербург” не має одноцільної епічної основи, а є лише 
поетичним описом примусової подорожі польського 
вигнанця до столиці російського царства і рядом, зви-
чайно, дуже драстичних описів, що малюють не так, 
може, живу дійсність, як радше стан душі, настрій, 
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погляди та враження автора. Ся поема, яку автор міг 
був продовжувати ad libitum, на мою думку, один із 
найвидатніших творів Міцкевича і показує нам його 
епічний талант, його бистроумність, його сатиричний 
хист, оснований на глибокім, людянім та просвіченім 
почутті, що було основою його патріотизму, в найкра-
щім світлі” [29, т. 11, с. 303–304]. 

І. Франко подає фактично підрядковий переклад 
“Додатку до ІІІ частини”, зазначаючи в короткому 
слові, яке передує публікації перекладу, що ця здій-
снена ним інтерпретація “не може вповні передати 
красот оригіналу” [29, т. 11, с. 304]. Вочевидь, пе-
рекладач був у цей час зайнятий іншими своїми за-
думами, як завжди, численними, а разом з тим хотів 
донести до українського читача вкрай злободенне й 
водночас філософічно узагальнене звучання відповід-
них Міцкевичевих рядків. Та попри доволі непослі-
довний ритм перекладу й лише принагідну появу в 
ньому неодмінних у автора чітких рим І. Франко чуй-
но  вловлює міцкевичівські інтонації, докладно пере-
дає авторську образність, знаходить вдалі українські 
аналоги польських фразеологізмів. Тож цей переклад 
посідає достойне місце в українському освоєнні цього 
та інших творів польського поета. 

 “Дзяди” лишили помітний слід у творчості 
Лесі Українки, яка на рівні мистецького модернізму 
своєрідно розвиває традиції поетичної драми мину-
лих епох, зокрема романтичної драматичної поеми. 
Типологічну спорідненість з “Дзядами” “Лісової 
пісні” та деяких інших творів авторки розглядає 
у розвідці про зв’язки її з польською літературою 
Ростислав Радишевський [25, с. 48–56]. Дослідник 
цілком слушно наголошує не на якійсь зовнішній 
подібності чи поверховому наслідуванні, про яке у 
випадку з Лесею Українкою, звичайно, не може бути 
й мови, а на “глибинних функціональнопоетичних 
зв’язках” [25, с. 54]. Ці міркування Р. Радишевського 
про відлуння “Дзядів” у поетичному світі Лесі Ук-
раїнки опосередковано підтверджує й сама поетеса. 
У своїй літературнокритичній праці “Замітки про 
новітню польську літературу” (1900) Леся Українка 
відзначає суттєву роль А. Міцкевича як автора “Пана 
Тадеуша” в утвердженні позитивізму в польській лі-
тературі і не менш суттєву його роль в утвердженні 
в ній модернізму, але вже як автора “Дзядів”. У пое-
теси викликає щире зацікавлення й співчуття порив 
молодих польських письменників до нових художніх 
обріїв, в якому вони спираються на досвід европей-
ської літератури і на традиції Міцкевича (в творах 
польських модерністів відчувається “обличчя безум-
цяімпровізатора Густава”) [28, т. 8, с. 113].

Творчість А. Міцкевича, зокрема й поему “Дзя-
ди”, високо цінували й українські поети ХХ сторіччя 

– Богдан Лепкий, Євген Маланюк, Максим Рильсь-
кий, Микола Бажан, Дмитро Павличко... Очевидно, 
що тут маємо широке поле для дослідження. Але му-
симо визнати, що в радянські часи вплив цього тво-
ру на українську літературу й загалом на українську 
громадську думку був свідомо обмежений.

Тривалий час “Дзяди” майже не перекладались 
українською мовою. У двотомнику 1955 р., поки що 
найповнішому українському виданні творів А. Міцке-
вича, вміщено лише невеликі фрагменти поеми – “Ім-
провізацію” в перекладі Бориса Тена та деякі вірші з 
Додатку до ІІІ частини в перекладах Максима Риль-
ського, Олеся Жолдака та Гаїни Коваленко [18, т. 1, 
с. 353–386]. Пізніше над перекладом Додатку до ІІІ 
частини працює Дмитро Павличко [20; 21]. Повністю 
ж окремим виданням “Дзяди”  досі не були  опуб-
ліковані українською мовою, хоча потреба в україн
ському відтворенні цієї надзвичайно близької нашому 
письменству поеми відчувалася здавна. Ще 1889 р. в 
листі до брата Михайла Леся Українка подає перелік 
художніх праць европейських авторів, які, на її дум-
ку, слід негайно перекладати. Серед названих творів 
польського поета “Дзяди” стоять на першому місці 
[28, т. 10, с. 42]. Тоді й на початку нового століття цьо-
го щодо “Дзядів” здійснити не вдалося, а згодом така 
тираноборча річ просто не вписувалася у суспільну 
атмосферу. Шевченка чи Лесю Українку можна було 
належним чином заідеологізувати, а що відповідному 
трактуванню ніяк не підлягало (скажімо, “Великий 
льох” чи “Бояриню”) – вилучити з видань. Посвоє-
му вилученими, не допущеними до нас виявилися й 
“Дзяди”, назва яких мало про що говорить пересічно-
му сучасному читачеві в Україні та й переважно на ін-
ших пострадянських теренах. Навряд чи спромоглися 
“восполнить пробел” поодинокі московські видання 
(хоча в Росії не лише твори Міцкевича раніше, ніж в 
Україні, видавалися й перевидавалися, а й сумнівні з 
погляду радянської ідеології твори українських пись-
менників, скажімо, “Народний Малахій” чи “Вічний 
бунт” Миколи Куліша).

 Втім, наприкінці 60х р., коли в Україні з особ-
ливою брутальністю мерехтіли останні відблиски так 
званої хрущовської відлиги, це дещо незвичне слово 
раптово зринуло в спотвореному інформаційному 
просторі однієї шостої планети, і, ясна річ, у тому 
просторі було оточене ореолом зловісности й осоруж-
ности. В тогочасній “Правді” та іже з нею зарясніли 
матеріяли, в яких робився “делікатний” реверанс вбік 
класичного твору й суворо засуджувалося як буцімто 
викривлене його сценічне трактування в Національ-
ному театрі – мовляв, творці варшавської вистави не 
провели належної межі між російським царизмом і 
комунізмом. І вже поготів нещадно таврувалися ті 
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бурхливі суспільні зрушення, епіцентром яких стала 
постановка, що її здійснив Казімєж Деймек. Прем’єра 
мала відбутися 7 листопада 1967 р., тобто з нагоди 
50річчя епохальної події – так званої Великої жовт-
невої соціялістичної революції, і хоч не саме того дня, 
однак невдовзі – 25 листопада – була показана

Горезвісні в наших театрах тих і пізніших часів 
так звані датські вистави. Сьогодні прагнемо забу-
ти про них і не згадувати, відкинути й сам принцип 
постанов до дат. Але ж від дат, себто від історії ні-
куди не подінемось. Мабуть, і в мистецтві, особливо 
театральному, котре як ніяке інше тісно пов’язане з 
теперішнім часом, цілком зрікатися їх не випадає. 
“Датськість” Деймекової вистави безпосередньо 
вказує на свідому її суспільну спрямованість, хоч це 
питання не таке однозначне, як спершу може здатися. 
З деяких висловлювань режисера випливає, що він 
прагнув явити твір передусім мистецький, який би 
спонукав насамперед до глибинного інтелектуаль-
ного й емоційного осягнення суспільних процесів. 
Гадаю, немає жодних підстав дорікати режисерові в 
нещирості, коли після вельми високої оцінки вистави, 
висловленої відомим російським драматургом Олек-
сієм Арбузовим та заяв щодо доцільности її показу 
в Москві, він писав: ““Дзяди” не тільки повинні, а й 
мусять бути в Москві показані. Цей факт, гадаю, міг 
би мати переломне значення для сприйняття “Дзядів” 
у Польщі , бо з’ясував би раз і назавжди, що твір цей в 
категоріях політичних і національних є твором не ан-
тиросійським, лишень антиімперським” [32, с. 109]. 
Власне, своєю виставою режисер прагнув закликати 
до плідного рівноправного діялогу Польщі й Росії.

Наприкінці шістдесятих такий діялог був зовсім 
нездійсненний. Ні радянський, ні польський прора-
дянський режим аж ніяк йому не сприяли. Ситуація 
навколо вистави розвивалась не залежно від волі ре-
жисера. Більш як через десятиліття після кривавих 
угорських подій 50х років Празька весна та значні 
заворушення в Польщі виявили спротив волелюбних 
народів новітній лицемірній тиранії.

Історики ще недостатньо дослідили драматичні 
перебіги суспільних колізій в 60х роках і в нас, і 
в наших сусідів. Тим ціннішою є книга польсько-
го дослідника Єжи Ейслера “Березень 1968”, в якій 
з хронологічною послідовністю, документальною 
сумлінністю й публіцистичною невимушеністю ви-
світлюються пов’язані з “Дзядами” події [33].

Історик детально відтворює незграбні намагання 
можновладців обмежити вплив “Дзядів”, з надуманих 
причин зменшити кількість запланованих показів з 
тим, щоб у перспективі зовсім зняти виставу зі сцени. 
Всі ці намагання і врешті фактична заборона вистави 
призвели лише до загострення ситуації, викликали 

суспільне обурення, найперше в середовищі студент-
ства й творчої інтелігенції. Однією з найважливіших 
у ланцюгу тодішніх подій стало зібрання літераторів 
польської столиці. Всупереч намаганням спрямувати 
роботу зібрання в належне партійне русло варшавські 
письменники виявили істинну громадянську муж-
ність і за нелегких умов більшістю голосів прийняли 
резолюцію такого змісту:

“Польські письменники, що зібралися 29 лютого 
1968 р. на Загальні надзвичайні збори Варшавського 
відділу Спілки літераторів Польщі, стривожені за-
бороною подальших показів “Дзядів” Міцкевича на 
сцені Національного театру, відзначають:

1. Уже тривалий час шириться й міцніє керівне 
втручання властей в культурну та мистецьку діяль-
ність, втручання це стосується не лише змісту творів, 
а й їх розповсюдження і сприйняття загалом.

2. Система цензури та керівництва культурою і 
мистецтвом свавільна й завуальована, в ній не окрес-
лено ані повноважень владних структур, ані способу 
оскарження їхніх рішень. Таке становище загрожує 
національній культурі, гальмує її розвиток, позбавляє 
її самобутнього характеру і прирікає на поступове 
виродження. Заборона, що стосується “Дзядів”, з 
особливою яскравістю це підтверджує. Письменни-
цькі звернення, подані у формі ухвал та відозв керів-
ництвом Спілки літераторів Польщі та провідними 
представниками літературної громадськості, досі 
залишаються поза увагою.

Перейняті суспільною тривогою, закликаємо 
власті ПНР до відновлення згідно з нашими віковими 
традиціями толерантности і творчої свободи.

Домагаємось повернення “Дзядів” Міцкевича у 
сценічному втіленні Казімєжа Деймека, усунення їх зі 
сцени викликало зрозуміле невдоволення мешканців 
столиці” [33, с. 171–172].

Незважаючи на вир пристрастей і гостру напру-
жену атмосферу, немало мудрих слів було сказано 
на зібранні про п’єсу й виставу. Скажімо, Мечислав 
Яструнь відзначив, що режисер наблизився до цент-
ральної проблеми твору, – до драми тиранії й любови. 
Але, ясна річ, дискусія, почасти нав’язана літератора-
ми партійної орієнтації, вийшла далеко за межі кон-
кретного мистецького явища. Своєрідним її підсум-
ком, опріч цитованої вище резолюції, гадаю, можна 
вважати слова письменника Єжи Анджеєвського: у 
підтексті свого виступу він згадав вислів тодішнього 
польського партлідера Гомулки про те, що “Дзяди” 
вбивають “ніж у плечі польськорадянської дружби”. 
В розважливій промові досвідченого майстра були, 
зокрема, такі міркування: “Перебуваємо в ситуації, за 
якої ми, польські письменники, з усією, на яку лишень 
нас вистачить, силою і рішучістю повинні вдарити на 
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сполох, бо саме існування польської культури і поль-
ської творчости під загрозою. Куди йдемо? Не для 
того промовляю ці гіркі слова, аби когось кривдити 
чи, згідно з популярним виразом, вганяти ніж у плечі. 
Саме час, аби люди, які правлять у Польщі, зрозуміли, 
що голоси критики, навіть найгострішої, протести й 
демонстрації, особливо демонстрації молоді,  про-
диктовані не ворожістю – їхнім єдиним аргументом 
є щире громадянське вболівання за долю цієї країни 
і долю людей, котрі на цій землі живуть, працюють і 
творять. Багато років я не виступав публічно, але нині 
з усією відповідальністю, на яку тільки спроможний, 
хочу сказати, що в Польщі всупереч офіційним запев-
ненням, звітам і промовам діються речі, не сумісні з 
елементарними нормами буття суспільного, політич-
ного і морального” [33, с. 173–174].

 Збори закінчились серед ночі за драматичних і 
непевних обставин. Довколишня атмосфера, а надто 
подальші події засвідчили, що ніхто не збирався при-
слухатись до голосу письменників. Згодом декого з 
них за сміливі виступи брутально побили невідомі 
особи. Та з особливою силою трагедія розігралась під 
час березневих студентських заворушень спочатку у 
Варшаві, а потім у Кракові, Лодзі, Гданьську, Поз-
нані, Вроцлаві, Любліні, Щеціні, Катовіцах та інших 
містах. Масові звірячі побиття, арешти, жертви... Ли-
цемірна й незграбна партійноурядова пропаганда...

 Соціялізм наступав на всіх фронтах, являючи 
своє справжнє обличчя. Всі ці події трагічно пере-
гукувались з відтвореним у шедеврі Міцкевича. Не-
випадково осердям тодішніх подій стала постановка 
п’єси, здійснена понад сто років тому як відгомін 
антицарського повстання. Прикметно, що головним 
імпульсом в обох випадках був волелюбний студент-
ський рух. Злютованість мистецтва й життя, про яку 
апологетам соцреалістичних оман годі було й мрія-
ти, випливає з самої художньої суті Міцкевичевих 
“Дзядів”, освяченних високою саможертовністю й 
духовною красою, що єднає різні покоління нації, 
відкриті у майбутнє навіть своєю довершеною не-
завершеністю. 

Про силу впливу твору А. Міцкевича на всіх учас-
ників театрального дійства (і глядачів, і акторів...), 
про розкриту виставою живлющу магію поетового 
слова маємо немало свідчень. Вельми цікаві, скажімо, 
спогади Густава Голубка, виконавця головної ролі 
(ГуставКонрад):

“Коли в Деймекових “Дзядах” я виходив на сце-
ну, то поринав у ті дні в час надприродний і в про-
стір, цілком неспівмірний як зі сценою Національ-
ного театру, так і з його залом. Потрапляв у якусь 
особливу атмосферу єднання, контакту, натхнення, 
що плинула від глядачів. Ні, натхнення, власне, на-

пливало звідусіль. І вперше я втрачав контроль над 
самим собою, втрачав можливість свідомого впливу 
на присутніх, володіння ними. Цей факт з’ясовує, що 
протягом десяти спектаклів, які ми відіграли, тривало 
втаємничення у сферу цілком ірраціональну, підне-
сену, незмірно зворушливу. Усвідомлювали, що ми 
є учасниками певної історичної події, але тішились 
передовсім впливом театру, силою його впливу, мож-
ливістю його впливу” [33, с.149].

Врешті після заборони вистави і викликаних цим 
заворушень поема Міцкевича в Україні вважалась 
такою ж небезпечною, як і твори тодішніх дисиден-
тівшістдесятників. Тож про її публікацію чи навіть 
схвальну згадку не могло бути й мови. Певний виня-
ток становлять лише літературознавчі праці Максима 
Рильського [26] та Григорія Вервеса [7; 8; 9; 10; 11]. 
Але прикметно, що ці праці, написані не без огляду 
на радянську цензуру, з’явились або ж до згаданих 
подій або ж через десятиліття після них.

Хочеться сподіватися, що врешті ми зможемо го-
ворити про відродження цього твору в українській 
літературі, про появу “Дзядів” на сценах українських 
театрів.
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Струджене серце, груди незігріті,
Стиснуті губи і погляд померклий;
Вже не для світу, хоч тут ще, на світі!
 Що за людина? Померлий.

Глянь, воскресає у нім дух надії,
Промені пам’яті – зіроньки шати,
В них він вертає в літа молодії
 Миле обличчя шукати.

Груди зітхнули, хоча й не зігріті,
Очі й уста оживилися грою,
Ні, не для світу він, хоч і на світі.
 Чим він явився? Марою.

Той, хто живе біля цвинтаря, знає –
Привид щороку випростує груди,
В день поминальний могилу лишає
 Й прагне у світ поміж люди.

Лиш як проб’є на неділю четверта,
Він повертається, втративши силу,
Рана на грудях – мов щойно продерта,
 З нею він сходить в могилу.

Ходять чутки про блукальця нічного,
Може ще й досі по ньому хтось плаче,
Кажуть, що смерть прийняла молодого,
 Він самогубець неначе.

Люто карається він, з кожним кроком
З нього назовні шугає палання,
Вгледів причетник старий ненароком,
 Стогони вчув і зітхання.

Каже, лиш вийшов той привид з могили,
Звів свої очі на вранішні зорі...
Руки заламував, губи тремтіли...
 Раптом промовив у горі:

дÇяди

Частина ²²

упир

Адам Міцкевич
(Переклав з польської Віктор Гуменюк)
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– Духу проклятий, з могильного схову
Пломінь життєвий здіймаєш для чого?
Вогне проклятий, погас ти і знову
  Сяйва вділяєш ясного!

Вироку лютий, хоча й справедливий!
Стріти і втратити знову єдину –
Це ж я щороку такий нещасливий...
 Знову, як гинув, загину.

Прагну до тебе, відтак мушу всюди
Довго блукати, лишивши темноту,
Байдуже, як зустрічатимуть люди –
 Всяку, як жив, знав гіркоту.

Ти задивлялась, а я, мов з провини,
Очі ховав у печалі й жалобі,
Слухав слова твої, слухав щоднини
 Мовчки, як дошка на гробі.

Друзів насмішка була невситима –
Звали надмірним дивацтвом скорботу,
Старші ж відійдуть, стенувши плечима,
 А чи порадять нудоту.

Кпини й поради я слухав байдуже,
Хоч, може, й сам був од інших не далі,
Сам би обурився запалом дуже
 Чи насміявся з печалі.

Дехто угледів для себе образу,
Честь його роду, подумав, змаліє,
Все ж був люб’язний та ґречний щоразу,
 Вдавши, що не розуміє.

Гордим і я був, збагнув що до чого,
Хоч і не гірше мовчати умію.
З примусу тільки наплів я пустого,
 Вдавши, що не розумію.

Дехто не може мій гріх дарувати,
Ледь на устах він зневагу притрима,
Вимучить усміх, почне удавати
 Жалість безмірну очима.

Всім би пробачив, але не такому,
Хоч не сказав би і слова лихого
Й не відчував би погорди оскому,
 Мавши всміхнутись до нього.
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адам Ì²цкевиЧ

Знов це спізнаю, як нині марою
Світу чужому явлюся з могили:
Той уперіщить нещадно клятьбою,
 Інший сахнеться щосили.

Той же пихатий, а той жалісливий,
Дехто вбереться в облудності шати...
Йду до одної, чому ж, нещасливий,
 Мушу стількох я вражати.

Йтиме все, вірне одвічному кругу:
Сміх жалісливим, насмішникам – жалість.
Тільки, о люба, примарному другу
 Вияви ласки хоч малість.

Глянь, мов хоч слово і вибач провину:
Знову я зваживсь побачити гожу.
Давнього привид, лише на часину
 Щастя нове потривожу.

Погляд твій, звиклий до світла ясного,
Може, все ж буде до мене прихильний,
Може, ти зволиш терпляче й не строго
 Слухати голос могильний.

Думка полине крізь часу покрови,
В образи давні пов’ється, мов зілля,
Що по камінню старої будови
 Стеле розлоге пагілля.
 

 
ДЗяДи. Це назва урочистості, яку досі справляють в народі у багатьох повітах 

Литви, Пруссії та Курляндії в пам’ять про дідів чи взагалі померлих предків. Ця уро-
чистість, започаткована ще в часи поганські, називалась колись учтою козла, на якій 
верховодив Козляр, Гусляр, себто віщун, одночасно жрець і поет. У нинішні часи, 
позаяк ясне духовенство та власті намагаються викоренити звичай, пов’язаний із за-
бобонними відправами й здебільшого осудливими витівками, людність святкує Дзяди 
таємно в каплицях або пустках неподалік цвинтаря. Там звичайно влаштовують учту 
з усілякою їжею, напоями, плодами і викликають душі небіжчиків. Цікаво, що звичай 
частування померлих, здається, спільний для всіх поганських людностей – у давній 
Греції за гомерівських часів, у Скандінавії, на Сході й дотепер по островах Нового 
Світу. Наші Дзяди особливі тим, що в них язичницькі обряди переплітаються з уяв-
леннями християнської релігії, та й, власне, поминальний день припадає близько часу 
цієї урочистості. Люди гадають, що потравами, напоями й співом приносять полегкість 
чистилищним душам.

Така зворушлива мета, свята, глуха місцина, нічний час, химерні обряди колись ба-
гато говорили моїй уяві; я слухав казок, оповідок та пісень про повернення небіжчиків 
з просьбами й пересторогами... В усіх цих почварних вигадках можна було вгледіти 
певні моральні настанови, певні повчання, виражені понародному щиро.

Нинішня поема окреслює все в подібному дусі, обрядові ж співи, ворожіння й 
закляття здебільшого тотожні народній поезії, а часом дослівно взяті з неї.
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   дÇяди

             Частина ²²

Віщун. Старий, перший в хорі. Хор селян і селянок.
Каплиця. Вечір.

There are more things in Heaven and Earth,
Than are dreamt of in your philosophy.   

     Shakespeare.
Є на землі і в небесах дива,
Що вашим і не снились мудріям.
    Шекспір.

  
ХОР  Темно всюди, глухо всюди.

Що ж то буде, що ж то буде?

 
ВІЩУН  Зачиняється каплиця,

Всі стають круг домовини.
Гаснуть свічі. Затулиться
Треба так, щоб і в шпарини
Місяць не проник блідий,
Позавішуйте мерщій
Вікна саваном. Негайно.

 
СТАРИЙ  Все зробили, як звичайно.
 
ХОР  Темно всюди, глухо всюди.

Що ж то буде, що ж то буде?

ВІЩУН Чистилищні душі!
Хоч в якій ви стороні:
Чахне в річці десь на дні
З вас котра, а чи по вуші
В казані, чи на покару
Вщеплена у деревину
Й мучиться в печі від жару,
Квилить, плаче без упину –
Всі злітайтесь до громади!
Слушна для зібрань година!
Починаються обряди!
До каплиці йдіть святої;
Є молитви, є данина,
Всяка їжа і напої.

ХОР   Темно всюди, глухо всюди.
Що ж то буде, що ж то буде?
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ВІЩУН Жмут куделі взяти впору,
Запалю його хутчіше;
Тільки вогник зблисне вгору,
Кожен хай на нього дише,
Дмуха легко, безнастанно,
Хай горить він, хай розтане.

ХОР   Темно всюди, глухо всюди.
Що ж то буде, що ж то буде?

ВІЩУН Перш легкі злетілись духи,
Що лиш гості у юдолі
Темряви і завірюхи,
Плачу, горя і недолі,
Заясніли і розтали,
Мов кудель, примарні стали.
Хто блукає в небі млистім,
Залишившись поза раєм,
Того знаком пломенистим
Прикликаєм, заклинаєм.

ХОР   В кого з вас яка нужда є?
Хто чого, скажіть, жадає.

ВІЩУН  Гляньте вгору, подивіться –
Що за відсвіт на склепінні?
Має пір’ям, золотиться
Там дві постаті дитинні.
Наче трепетні листочки
Під верхів’ям церкви кружляють,
Мов на дереві два голубочки,
Янголятка в повітрі грають.

ВІЩУН І СТАРИЙ 
Наче трепетні листочки
Під верхів’ям церкви кружляють,
Мов на дереві два голубочки,
Янголятка в повітрі грають.

ЯНГОЛЯТКО (до однієї з селянок)
Прилітаємо до мами.
Не впізнала мама Юзя?
Адже ж Юзьо я, той самий.
Ну а це сестричка Рузя.
В піднебессі над хмарками
Нам ще краще, ніж у мами.
В нас голівки променисті,
Сонячні убори маєм,
Мов метелики барвисті,
Крильцями в повітрі маєм.
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Ах розкоші піднебесні!
Що не день нові забави:
Ступимо – й зринають трави,
Глянемо – квітки чудесні.

Хоч розкоші там, хоч квіти,
Мучить нас печальтривога.
Бідні, мамо, в тебе діти,
В небо не для них дорога!

ХОР   Хоч розкоші там, хоч квіти,
Мучить їх печальтривога.
Бідні, мамо, в тебе діти,
В небо не для них дорога!

ВІЩУН  І чого ж потребує душка,
Щоб дістатися до неба?
Хоче милості від Бога?
Чи солодким смакувати?
Тут і пончик, і ватрушка,
Молоко, плоди, цукати.
І чого ж потребує душка,
Щоб дістатися до неба?

ЯНГОЛЯТКО  Ні, нічого нам не треба.
Вже не милий надмір втіх
І солодощів земних.
Ах, в житті своїм нічого
Я не зазнавав гіркого.
Тільки ласка безупинна
Й потурання – завжди цяця.
Спів, стрибання, біганина,
Квіточок нарвать Розальці –
В цьому вся хлоп’яча праця,
А її – у всякій ляльці.
В ніч урочу не застілля
Вабить нас, не богомілля,
Інтерес наш не в данині,
Все смачне й солодке знане! –
Нам гіркоти по зернині,
Й ця невинна поміч нині
Ліпша всіх відпущень стане.

Треба слухати божі глаголи
І у пам’яті їх берегти.
Хто ні разу не знав гіркоти,
В небі втіхи не знайде ніколи.

ХОР   Будем слухати божі глаголи
І у пам’яті їх берегти.
Хто ні разу не знав гіркоти,
В небі втіхи не знайде ніколи.
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ВІЩУН  Все дамо вам ниньки,
Янголятка діти,
Ось вам дві зернинки,
Можете летіти.
А як хто нас не послуха,
В ім’я Отця, і Сина й Духа –
Гляньте на хрест хутчіш!
Як байдужі вам напої,
Лишіть нас у спокої!
 А киш, а киш!

ХОР    А як хто нас не послуха,
 В ім’я Отця, і Сина й Духа –
 Гляньте на хрест хутчіш!
 Як байдужі вам напої,
 Лишіть нас у спокої!
  А киш, а киш!
(Янголя зникає.)

ВІЩУН   Північ люта йде. Замкніться
На колодки, швидше тільки.
Смолоскип хай заіскриться
Над оцим котлом горілки –
В круг його; мій жезл майне
І горілка спалахне.
Тільки жваво, тільки сміло!

СТАРИЙ  Вже готовий.

ВІЩУН   Ось яса!

СТАРИЙ  Бухнуло, заблискотіло
І згаса.

ХОР   Темно всюди, глухо всюди.
Що ж то буде, що ж то буде?

ВІЩУН  Далі й ви, чий дух у скруті,
До юдолі оцієї
Лиходійствами прикуті
Навпіл тілом і душею:
Оболонка вкрай крихка,
Янгел смерті вас гука,
Та життю з катівні тіла
Досі вирватись несила.
Як же ж кара засувора,
Може буть полегкість скора –
Вже близьку пекельну хлань
Люд відверне, дослухайтесь
До вогненних заклинань,
Чар вогненних не зрікайтесь.
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ХОР   В кого з вас яка нужда є?
Хто чого, скажіть, жадає?

ГОЛОС (за вікном)
Гей ви, кляті, вирлоокі
Круки, сови та орлиці!
Дайте хоч би на два кроки
Доступитись до каплиці!

ВІЩУН  Господи! Мара страшна
Притулилась до вікна!
Що за гаспидська подоба!
Зблід упир, мов кість у полі,
Диму з уст, вогню доволі,
Очі вилізли на лоба,
Світять, як в золі жарини,
Зпід кошлатої чуприни.
То не жмут сухого терну
Тріскотить в огненній тучі –
Бідну голову химерну
Іскри пойняли сипучі.

ВІЩУН І СТАРЕЦь 
То не жмут сухого терну
Тріскотить в огненній тучі –
Бідну голову химерну
Іскри пойняли сипучі.

ПРИВИД (з-за вікна)
Але ж я це! Гляньте, діти!
Що за погляди гнітючі!
Пригадайте швидше! Пробі!
Я небіжчик – пан ваш, діти!
Шанувать мене годиться.
Ось три роки, як лишити
Вам прийшлось мене у гробі.
Ах, тяжка свята десниця!
Я у владі духа злого –
Це знущання непоборне!
Тільки землю ніч огорне,
Йду до мороку густого;
Геть від сонця я тікаю,
Неприкаяний, бідовий,
І нема блуканням краю.
Вічний голод коле й ріже –
Хто ж подати харч готовий?
Шарпа всього птаство хиже –
Хто звільнить з біди й одчаю?
Ні, нема стражданням краю.

ХОР   Шарпа всього птаство хиже.
Хто звільнить з біди й одчаю?
Ні, нема стражданням краю!
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ВІЩУН  У душі не крий бажань
І позбудешся знущань.
Може, прагнеш ласки неба?
Чи на учті хлібасолі?
Може, в ласощах потреба,
В молоці? Всього доволі.
Ні, не крий в душі бажань
І дістанешся до неба.

ПРИВИД  Я?.. До неба?.. Що за глум!..
Ні, не хочу я до неба.
В тілі ще душа, то й сум,
Швидше б вирвалася з тіла
І до пекла полетіла.
Краще в пеклі, хоч на дні,
Муки зносити страшні,
Як з нечистим накладати
Й вічно по землі блукати,
Зріти давніх втіх сліди,
Знаки давньої біди,
Од світання й до смеркання,
Од смеркання й до світання
Відчувати умирання,
Спрагу й голод. І птахів
Надити... Ах божий гнів!
Доти я носити мушу
В тілі окаянну душу,
Поки з вас хто зможе, діти,
Їсти дати й напоїти.

Ах, як тяжко зношу спрагу –
Хоч би крапельку водиці!
Ах, коли б хто мав одвагу
Дати два зерна пшениці!

ХОР   Ах, як тяжко зносить спрагу,
Хоч би крапельку водиці!
Ах, коли б хто мав одвагу
Дати два зерна пшениці!

ХОР НІЧНИХ ПТАХІВ 
Марні плачі, марні гуки:
Ми довкола чорним звором,
Сови, пугачі та круки.
Пане, ми ж тобі служили,
Нас ти звів голодомором.
Їжмо, пиймо що є сили,
Круки, пугачі та сови!
Гострі кігті, вправні дзьоби!
На харчі влаштуймо лови.
А як візьме що до рота,
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Буде кігтю й там робота,
Все дістане і з утроби.

Жаль тобі чужий був, пане!
Сови, пугачі та круки,
Й ми тепер кипімо в злості:
Рвімо їжу без принуки,
А коли харчів не стане,
Рвімо тіло без розпуки,
Хай біліють голі кості.

КРУК   Мерти з голоду негоже?
Раз у сад в осінню днину
Я зайшов. Згадаєш може?
Вабили грушки зза тину,
Яблука...
        Три дні не їв,
Яблучок струсив додолу.
Раптом крик зпоза кущів –
Садівник був насторожі,
З псами – на людину кволу.
Не здолав я огорожі,
Швидко скінчено облаву,
Й пан веде судову справу,
За плоди карає божі –
Сад же й ліс всім на догоду
Бог дав, як вогонь і воду.
Тільки ж пан волає лютий:
“Буде хай усім наука!”
Збіглись люди... Я припнутий
До сохи, без сорочини.
Збито не одного пука.
Кості, мов з колосся жито,
Як від струччя горошини,
Враз від шкіри всі відбито!
Ні, не знав ти жалю, пане!

ХОР ПТАХІВ 
Сови, пугачі та круки,
Ми тепер кипімо в злості:
Рвімо їжу без принуки,
А коли харчів не стане,
Рвімо тіло без розпуки,
Хай біліють голі кості!

СОВА   Мерти з голоду негоже?
Саме на кутю, зимою,
Я прийшла. Згадаєш може?
Ще й з дитиною малою.
– Пане! – Плачу біля брами. –
Зжалься, змилуйся над нами!
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Чоловік на тому світі,
Доньку ти забрав до двору.
Як догляну матір хвору
Й це дитя? Живу в страхітті.
Поможи, заради Бога,
Далі жити вже незмога!

Але ти бездушний, пане!
Ти, купаючись в пишноті,
Гайдукові мовив стиха:
“Ще перед гостями стане!
Геть жебрачку цю, до лиха!”
Той зрадів, що є робота,
За волосся й за ворота,
Пхнув на сніг несамовито.
Прихистку знайти не в змозі,
Вся замерзла і побита,
Вмерла з сином на дорозі.
Ні, не знав ти жалю, пане!

ХОР ПТАХІВ  Сови, пугачі та круки,
Й ми тепер кипімо в злості!
Рвімо їжу без принуки,
А коли харчів не стане,
Рвімо тіло без розпуки,
Хай біліють голі кості.

ПРИВИД  Ні, мені немає ради!
Подаєш даремно їжу,
Не вгамуєш зграю хижу.
Не для мене ці обряди!

Ах, терпітиму вічну знегоду,
Справедливе веління Боже!
Як не був хто людиною зроду,
То людина йому не поможе.

ХОР   Так, терпітимеш вічну знегоду,
Справедливе веління Боже!
Як не був хто людиною зроду,
То людина йому не поможе.

ВІЩУН  Раз нічого не поможе,
Забирайся пріч, небоже.
А як хто нас не послуха,
В ім’я Отця, і Сина й Духа –
Поглянь на хрест хутчіш!
Зайві страви і напої?
Лиши нас у спокої!
 А киш! А киш!
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ХОР   А як хто нас не послуха,
В ім’я Отця, і Сина й Духа –
Поглянь на хрест хутчіш!
Зайві страви і напої?
Лиши нас у спокої!
 А киш! А киш!
(Привид зникає.)

ВІЩУН  Ось вам, друзі, патериця –
Приберіть вінком святим,
Зілля ясно загориться.
Вгору іскри, вгору дим!

ХОР   Темно всюди, глухо всюди.
Що ж то буде? Що ж то буде?

ВІЩУН  Ну ж бо, серединні духи,
Що з людьми у цій юдолі
Темряви та завірюхи
Спільної зазнали долі,
Не обтяжені гріхами,
Марні все ж були для світу,
Наче мальви з чебрецями,
Що ні плоду з них, ні цвіту
На поживу для звірини
Чи прикрасу для людини;
Та в вінках квітки високо
Духмяніють на стіні,
Ввись ладнали груди й око
Й ви, вродливиці земні!
Всіх, котрі крилечком чистим
Не майнули в браму раю,
Зіллям запашним, вогнистим
Припрошаю, закликаю.

ХОР   В кого з вас яка нужда є?
Хто чого, скажіть, жадає.

ВІЩУН  Ясно як! Пречиста Діва?
Янгел прилетів сюди?
Мов хто óбід злегка кине
Й райдуга вздовж хмари злине
З озера дістать води –
Стільки в цій каплиці дива!
В білих шатах аж до ніг,
У волоссі грає вітер,
Коло вуст блукає сміх,
Та сльози ніхто не витер.

ВІЩУН І СТАРЕЦь 
В білих шатах аж до ніг,
У волоссі грає вітер,
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Коло вуст блукає сміх,
Та сльози ніхто не витер.

ВІЩУН І ДІВЧИНА

ВІЩУН  Квіт голівку осіня,
Руку – зелень бадилини,
Спереду біжить ягня,
А вгорі метелик лине.
До ягняти раз у раз
Голосно вона – базь, базь!
Все ягнятко віддалік...
За метеликом в погоні
Прутик, ось літун в долоні,
Але знову пурх – і втік.

ДІВЧИНА  Квіт голівку осіня,
Руку – зелень бадилини...
Спереду біжить ягня,
А вгорі метелик лине.
До ягняти раз у раз
Я погукую – базь, базь!
Все ягнятко віддалік...
За метеликом в погоні
Прутик, ось літун в долоні,
Але знову пурх – і втік.
(Далі дівчина сама.)
Ранком весняним завзята
І вродлива на всі села
Зося, пасучи ягнята,
Скаче і співа весела.
 Ляляляля...

Хтів Олесь за поцілунок
Дати голубочків двійко,
Марним виявивсь дарунок 
Взнав лиш кпини парубійко.
 Ляляляля...

Юзьо стрічку дав червону,
Мав Антось любить до скону,
Все ж і з Юзя, і з Антося
Насміялась горда Зося.
 Ляляляля...

Так, була я Зося, із цього села,
Слава й досі голосна,
Що не йшла я заміж, хоч вродлива.
Як майнула дев’ятнадцята весна,
Вмерла, хоч ні в горі не була,
Ні посправжньому щаслива.
Хоч жила на світі, не для світу все ж!
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В леті мрій не знала меж,
Мало їм земної оболоні,
За зефіром у погоні,
Мушкою, квіток багрянцем,
За ягняткомнеслухнянцем,
Та ніколи за коханцем.
У піснях і флейтах – чари,
Часто я до пастухів
Тих вела свої отари,
Що мій вид їх полонив.
Жоден з них не став коханим...
Та по смерті – ну просто на подив! –
Я горю вогнем незнаним.
Хоч собі і граюсь вволю,
І лечу під вітру подув,
Й ні жалю в мені, ні болю,
Та до всяких див снага –
Кіску з райдуги сплітаю,
З рос – і пару голубину,
І комах строкату зграю,
Все ж ятрить мене нудьга:
Вдаль вдивляюсь крадькома,
Та нікого там нема!
Ах, самотньо... Без упину
Вітер носить мене, як пір’їну.
На якому я світі? У який світ я лину?
Вітер гонить звідусіль –
Навскоси, додолу, вгору,
Так у рвійнім вирі хвиль
Я долаю вічний шлях,
Ні земну знайти опору,
Ні ширяти в небесах.

ХОР  Так у рвійнім вирі хвиль
Губиться безкраїй шлях,
Ні земну знайти опору,
Ні ширяти в небесах.

ВІЩУН  І чого ж потребує душка,
Щоб дістатися до неба?
Хоче милості від Бога?
Чи солодким смакувати?
Тут і пончик, і ватрушка,
Молоко, плоди, цукати.
І чого ж потребує душка,
Щоб дістатися до неба?

ДІВЧИНА  Нічогісінько не треба!
Парубки б мене за руки
На земні стягнули луки,
Я до них мерщій полину 
Погуляти б хоч хвилину.
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Треба слухати Божі глаголи,
Їх у серці своїм берегти –
Ні, не знатиме той висоти,
Хто землі не торкався ніколи.

ХОР   Треба слухати Божі глаголи
І у серці своїм берегти –
Ні, не знатиме той висоти,
Хто землі не торкався ніколи.

ВІЩУН (до кількох парубків)
Зайве бігти, то все тіні.
Тягне рученьки даремно –
Щезне вмить у вітровінні...
Та не плач, дівчино мила!
Нині діє чарів сила,
Даль прийдешнього відкрита:
В самоті тобі недремно
Линуть з вітром ще два літа,
Врешті станеш за небесним порогом.
Не молитву – ворожбита
Слухай нині. Линь же з Богом.
А як хто нас не послуха,
В ім’я Отця, і Сина й Духа –
Поглянь на хрест хутчіш!
Зайві страви і напої?
Лиши нас у спокої.
 А киш, а киш!

ХОР   А як хто нас не послуха,
В ім’я Отця, і Сина й Духа –
Поглянь на хрест хутчіш!
Зайві страви і напої?
Лиши нас у спокої.
 А киш, а киш!
(Дівчина зникає.)

ВІЩУН  Всіх вас, душі, прикликаю,
Вже тепер в останній раз
Всіх і кожну заклинаю!
Скромна учта ця для вас –
Дрібку маку, сочевиці
Кину в кожен кут каплиці.

ХОР   Хто чого із вас жадає?
Все беріть, у чім нужда є.

ВІЩУН  Хай розкриється каплиця,
Хай вогонь свічок іскриться...
Вже за північ. Півня спів.
Жертвувань прийшла пора.
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Згадуймо часи батьків.
Стійте...

ХОР    Що то?

ВІЩУН   Ще мара!

ХОР   Темно всюди, глухо всюди.
Що то буде, що то буде?

ВІЩУН (до однієї з селянок)
Гей, пастушко у жалобі...
Встань, не віриться очам –
Це ти всілася на гробі?
Дітки, гляньте ради Бога!
Провалилася підлога
І з’явився привид там.
До пастушки він бреде,
Поруч ставши, до людини
Поверта лице бліде;
І лице, і шати білі,
Мов засніжені крижини,
Очі вп’яв свої змарнілі
У її очей глибини.
Гляньте! Ах, крізь серце йде
Від грудей до самих ніг
Смуга, мов багряний штрих,
Радше, мов шнурком коралі,
Їй показує на них.
Таємниці небувалі!
Мовчки до пастушки йде,
Слів для неї не знайде.

ХОР   Таємниці небувалі!
Мовчки до пастушки йде,
Слів для неї не знайде.

ВІЩУН  Юний дух... Що духу треба?
Може, просиш ласки неба?
Може, вабить учта, свято?
Страв, напоїв пребагато
Тут накладено й наллято.
Що тобі, юначе, треба,
Щоб дістатися до неба?
(Привид мовчить.)

ХОР   Темно всюди, глухо всюди.
Що то буде, що то буде?

ВІЩУН  Та кажи ж, маро бліда!
Що ж це? Не відповіда.
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ХОР   Що ж це? Не відповіда.

ВІЩУН  Як гордуєш пирогами,
З Богом, не лишайся з нами.
А як хто нас не послуха,
В ім’я Отця, і Сина й Духа –
Поглянь на хрест хутчіш!
Зайві страви і напої?
Лиши нас у спокої.
 А киш, а киш!
(Привид стоїть.)

ХОР   А як хто нас не послуха,
В ім’я Отця, і Сина й Духа –
Поглянь на хрест хутчіш!
Зайві страви і напої?
Лиши нас у спокої.
 А киш, а киш!

ВІЩУН   Боже, що за страхопуд!
Став незрушно й мовчки тут.

ХОР    Став незрушно й мовчки тут.

ВІЩУН  Душе щира чи убога,
Геть від учти відійди!
Ось розверзлася підлога,
Повертайсь мерщій туди,
Бо клястиму ім’ям Бога.
(По паузі.)
Тікай на ліси, на ріки,
Згинь, пропади навіки!
(Привид стоїть.)
Господи! Якась біда!
Став, мовчить, не пропада!

ХОР  Став, мовчить, не пропада!

ВІЩУН  Що в прокльоні? Що в благанні?
Не поможуть ні на мить.
Може, вдатись до кропила?..
Не зарадити ніяк!
Цей нестерпний потурнак
Як стояв, так і стоїть
В незворушному мовчанні,
Наче надмогильна брила.

ХОР  Цей понурий потурнак
Як стояв, так і стоїть
В незворушному мовчанні,
Наче надмогильна брила.
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Темно всюди, глухо всюди.
Що то буде, що то буде?

ВІЩУН  Дивина! Пастушці, може,
Знана ця жаска особа?
Щось у цім лихе й негоже.
А по кому ця жалоба?
Чоловік, рідня здорова.
Що таке? Мовчиш, ні слова?
Глянь, озвись, моє дитя!
Наче втратила життя!
Усміхнулася до нього?
Що такого в нім смішного?
(По паузі.)
Вдамся до свічігрімниці,
Запалю, нехай пала...
Марно вигорить дотла.
Не зника страшна душа,
У пастушку зір вп’яла.
Бідну виведіть з каплиці...
Озираєшся на нього?
Що в нім звабного такого?

ХОР  Озираєшся на нього?
Що в нім звабного такого?

ВІЩУН  Боже! Він слідом руша!
Де ми з нею, привид всюди...
Що то буде, що то буде?

ХОР  Де ми з нею, привид всюди.
Що то буде? Що то буде?
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дÇяди

Частина ²V

Помешкання ксьондза. Накритий стіл, щойно по вечері... 
Ксьондз. Відлюдник. Діти... 
На столі дві свічі. Перед образом Пресвятої Діви Марії – лампада на 

стіні. 
Ich hob alle mürbe Leichenschleier auf, die in Sargen – ich entferne den erhabenen 

Trost der Ergebung, bloß um mir immer fort zu sagen:                      “Ach, so war es ja 
nicht! – Tausend Freuden sind auf ewig nachgeworfen in Grüfte und du stehst allein 
hier und überrechnest sie!” Dürftiger! Dürftiger! Schlage nicht das ganze zerrissene 
Buch der Vergangenheit auf!.. Bist du noch nicht traurig genug?

         Jean Paul
Я здійняв усі пошерхлі покрови з домовин, я притлумив усі величні вті-

шання, аби лиш надалі все собі примовляти: “Ах, було ж усе не так! – Тисячі 
радощів пропали в могильній безодні і ти стоїш тут самотньо й перелічуєш 
їх!” Нужденний! Нужденний! Не розгортай цілком подертої книги минуло-
го!.. Чи не досить тобі журби?

       Жан Поль

КСьОНДЗ  Нумо, дітоньки, зза столу!
Хліб дає Всевишній нам.
Всі навколішки, додолу –
Будьмо вдячні небесам.
Нині треба поминати
Душі ближніх – християн,
Котрим випало зазнати
У чистилищі страждань.
Тож за них молімо Бога.
(Розгортає книжку.)
Ось вам праведна наука.

ДІТИ (читають) 
“В давні дні...”

КСьОНДЗ    Хто там? Хто стука?
(З’являється відлюдник у дивному убранні.)

 
ДІТИ   Боже!

КСьОНДЗ  Хто біля порога? 
(Збентежений.)
Що потрібно? Хто такий?

ДІТИ   Ах, упир, мертвяк страшний!
Згинь, опудало прокляте!

КСьОНДЗ  Розкажи нам, хто ти, брате.

ВІДЛЮДНИК (повільно й сумно)
  Мрець!.. Життєві згасли сили.
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ДІТИ   Мрець!.. Не смій десь тата діти!

ВІДЛЮДНИК  Лиш для світу мрець я, діти!
Я відлюдник. Зрозуміли?

КСьОНДЗ  Звідки йдеш так пізно в путь?
Як тебе, мандрівцю, звуть?..
До тебе придивитись ближче слід.
Здається, вже стрівав тебе я в цій місцині.
Так ти якого роду, брате мій?

ВІДЛЮДНИК  
Так, був я тут колись... 
Як був ще молодий!
Як ще не вмер. . Три літа пролетіли!
Та що тобі ім’я і що тобі мій рід?
Як дзвонять по мерцю, чи дзвонаря в подзвінні
Запитують, хто сходить до могили?
(Вдає дзвонаря.)
“Хіба не байдуже?.. От знов лиш молитви”.
Тож краще не питай, промов лиш молитви.
Ще рано...
(Дивиться на годинник.)
 Імені повідати незмога;
Не знаю, звідки йду, чи з пекла а чи з раю,
І прагну краю...
Скажи, мій ксьондзе, де туди дорога?

КСьОНДЗ (з лагідним усміхом)
Не хтів би вказувать я смертну путь нікому.
(Прихильно.)
Ксьондз вкаже вірну путь, де звивисті стежини.

ВІДЛЮДНИК (з жалем)
Блукають декотрі і в стінах свого дому!
Чи ясно за вікном, чи віють хуртовини,
Чи гине любий друг, чи мор поміж людьми,
Все байдуже, сидиш у затишку з дітьми.
Я ж мучуся о глупій цій порі!
Чуєш, буря надворі?
Полиски, відлуння грому...
(Оглядається довкола.)
Благословенні дні у рідних стінах дому!
(Співає.)
Хто любові не зна, той живе щасливо,
Ніч спокійна йому й день, як світле диво.
 В рідних стінах дому!
(Знов співає.)
Злинь з ошатного чертогу
Під мою, красуне, стріху,
Квіти знайдеш тут на втіху
Й душу, ласкою не вбогу.
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Бачиш, голуб і голубка,
Срібно їм струмок дзюркоче;
Покохавши, ввійде любка
В дім відлюдника охоче.

КСьОНДЗ  Коли до серця дім і цей камін
(Поглянь, служниця підкладає дрова),
Сідай, погрійся, жде тебе спочин.

ВІДЛЮДНИК  Погрійся! Рада, ксьондзе, пречудова!
(Співає, вказуючи на груди.)
В мене серце полум’яне,
В дощ, у холод, у негоду
Полум’яне!
Наберу я снігу, льоду,
Притулю до серця – тане
Сніг і лід, а пал не в’яне,
Бухкає від серця пара –
Полум’яне
Стопить гори, все підряд,
В серці дужчий пал стократ...
(Показуючи на камін.)
Мільйонкрат!
Сніг і лід – все миттю тане,
Бухкає, клекоче пара,
Пал не в’яне!

КСьОНДЗ  Якийсь непевний він, нечулий, 
  мов примара.

(До відлюдника.)
Але ж увесь до нитки ти промок,
Зблід, страшно змерз, тремтиш, немов листок.
Хто б ти не був, тяжка була твоя дорога.

ВІДЛЮДНИК  Хто я?.. Зарано ще... 
  Повідати незмога.

Здаля йду, не збагну, чи з пекла йду, чи з раю,
Та прагну краю...
Тим часом ось тобі мала пересторога.

КСьОНДЗ (до себе)
Ну як тут розв’язати заковику?

ВІДЛЮДНИК  Показуй... 
  Знаєш, де на смерть дорога?

КСьОНДЗ  Гаразд, готовий у пригоді буть,
Все ж до могили від такого віку
Занадто довга путь.

ВІДЛЮДНИК (з непевним сумом, сам до себе)
Ах, прудко як промчав занадто довгу путь!
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КСьОНДЗ  І через те украй змарнів, ослаб.
Кріпися, принесу і їжі, і води.

ВІДЛЮДНИК (шалено)
І в путь?

КСьОНДЗ (з усміхом)
Зібраться слід, бо путь тяжка була б.
Гаразд?

ВІДЛЮДНИК (відсторонено й неуважно)
 Гаразд.

КСьОНДЗ    Гей, дітоньки, сюди!
Розважайте – гість у нас.
Мушу вийти я на час. (Виходить.)

ДИТЯ (оглядаючи)
Ну що, добродію, за дивна одежина?
Ти наче страхопуд! Ватаг в казковій шайці!
З клаптів стара сірячина,
Листя на скронях, трава.
Все ж при гарненькій китайці...
(Зауважує кинджал, відлюдник його ховає.)
Що це на шнурку за бляха?
Шворки, мотузків окрайці?
 Хаха, хаха!..
Страхопуд, лишень невдаха!
 Хаха, хаха!..

ВІДЛЮДНИК (сахається й немовби приходить до тями)
Не смійтесь, дітоньки... Дошкульні ці слова!..
Послухайте, хлоп’ям знав жінку я вродливу,
Таку ж, як я тепер, бідову, нещасливу,
Так само вбрану – в листі голова...
Ввійшла в село, і вмить усе село,
Не співчуваючи біді,
Її на кпини підняло,
Глумилось довгий час...
Я засміявся тільки раз!
За що, як не за це?.. О правосуддя Боже!
Хто б міг подумати тоді,
Що буде й на мені убрання схоже?
А так було щасливо!
(Співає.)
 Хто любові не зна, той живе щасливо,
 Ніч спокійна йому й день, як світле диво.
(Заходить ксьондз з вином і тацею.)

ВІДЛЮДНИК (із силуваною веселістю)
Чи любить ксьондз сумні пісні?



135

адам Ì²цкевиЧ

КСьОНДЗ  Чимало довелось наслухатись мені!
Все ж, певно, радощі після печалі глибші.

ВІДЛЮДНИК (співає)
Від’їжджати від неї тяжко,
А вертать до неї важко.
Простенька пісенька, та в ній думки меткі!

КСьОНДЗ  Гаразд! Берімося до їжі та пиття.

ВІДЛЮДНИК  Простенька пісенька! О, є в романах ліпші!
(З усміхом, дістаючи книжку з шафи.)
Зна ксьондз про Елоїзине життя
Й страждання Вертера палкі?
(Співає.)
 Стільки зніс я, стільки я страждав...
  Певне, смерть загоїть біль одразу.
 Як образи в запалі завдав,
  Кров моя окупить ту образу.
(Добуває кинджал.)

КСьОНДЗ (стримує)
Шаленцю, схаменись! Хіба так можна?
Залізко дай сюди – слід пальці розгорнути.
Чи християнин ти? Та ж думка ця безбожна!
Ти знаєш Біблію?

ВІДЛЮДНИК   А ти – безодню скрути?
(Ховає кинджал.)
Але гаразд! Не слід хапатись до пори.
(Погляда на годинник.)
Дев’ята надійшла й палає свічки три!
(Співає.)
Скільки зніс я, скільки я страждав,
 Певне, смерть загоїть біль відразу.
Як образи в запалі завдав,
 Кров моя окупить ту образу.

Чом твій погляд звабив, не збагну!
 Чом без тебе в серці туга люта?
З грона юнок вибрав лиш одну,
 Й та чужим перстеником окута.

Ах, коли знаєш ти в оригіналі Ґете,
То чуєш музику й дівочий голосок!
Втім, весь ти в небесах. Ні, ксьондза не знайдете,
Аби не думав лиш про праведний урок.
(Гортає книжку.)
Все ж світських не минаєш книг,
Оцих, що стільки бунту в них!
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(Притискає книжку.)
Моєї юні небеса й тортури!
Так піднесли поставу крил моїх
До вишньої статури,
Що вже не міг їх спрямувати долі.
Лиш мрій улюбленець і сновидінь нічних,
Не зносив марноти нікчемної юдолі
Та зневажав істот буденної натури,
Шукав я, ах, шукав коханки неземної,
Підсоння світове без неї глупа мла,
Вона лиш з піни хвиль уяви пломінкої
Зродитися могла,
І квіт її таїв принаду небувалу!
Раз цей бездушний вік не знає ідеалу,
Я відлітав мерщій в часи ясні й великі,
Шугав у височінь, поетам добре знану,
Витав там і кружляв без втоми, без упину,
Та не знаходились ніде на серце ліки,
Вертав – звабляли тут втіх каламутні ріки, 

Перш ніж порину в них, не раз довкола гляну...
Врешті вгледів ту єдину!
Врешті я знайшов кохану...
Щоб утратити навіки!

КСьОНДЗ  Як жаль нещасного, вкрай зболеного брата!
Все ж не втрачай надій. Є й на таке потуга.
Послухай, чи давно у тебе ця недуга?

ВІДЛЮДНИК  Недуга?

КСьОНДЗ   Чи давно тебе в’ялить утрата?

ВІДЛЮДНИК  Давно? Я слово дав, повідати незмога.
Хтось інший розповість. Либонь товариш мій.
У мене з ним завжди одна дорога! (Озирається.)
Ах, як тут тепло, затишок який!..
Надворі ж вихор, грім, ніч люта та волога!
Товариш, певно, весь тремтить біля порога!
Коли жене обох недоля нас немила,
То і його добродію, прийми в гостину.

КСьОНДЗ  Ще бідним ця рука дверей не зачинила.

ВІДЛЮДНИК  Я приведу його, мій брате, в мить єдину. 
(Виходить.)

 
ДІТИ   Як смішно! Тату, що це з ним?

В убранні дивному гаса,
А скаже щось – ні те, ні се.

КСьОНДЗ  Великий, діти, гріх сміятись над таким!
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Нещасний чоловік! Його недуга ссе.
ДІТИ   Недуга? На виду здоровий, як роса!

КСьОНДЗ  Здоровий зовні він, а в серці рана люта.

ВІДЛЮДНИК (тягне гілку ялини)
Йди, брате, йди сюди!..

КСьОНДЗ (до дітей)   І з головою скрута.

ВІДЛЮДНИК (до ялиці)
Не бійся, брате, йди до щирої гостини.

ДІТИ (до ксьондза, показуючи на гілку)
Ах, тату, глянь, глянь, що приніс:
Як вбивця він, з кілком ялини.

ВІДЛЮДНИК (до ксьондза, показуючи на гілку)
Мені, відлюднику, дарує друга ліс!
Тебе дивує постать ця?

КСьОНДЗ   Яка?

ВІДЛЮДНИК  Товариша мого.

КСьОНДЗ    Кого? Цього кілка?

ВІДЛЮДНИК  Незграбний! Я ж кажу, що в нього школа – ліс.
Вітайся! (Підносить гілку.)

ДІТИ   Геть! Ти що? Геть, вбивце, гірший ката!
Геть відціля мерщій, бо ще погубиш тата!

ВІДЛЮДНИК  О, правда, дітоньки, це вбивця, гірший ката!
Та з нього лиш йому самому страта!

КСьОНДЗ  Отямся, брате мій, не треба цих гілляк!

ВІДЛЮДНИК 
Гілляк? Ну й вчений ксьондз! Премудрість – славна риса!
Ти ліпше придивись – галузка кипариса,
Розлуки пам’ятка, моєї долі знак. (Бере книжки.)
Візьми книжки й згадай минулого картини:
Вже в елінів були священні дві рослини.
Той, хто кохання знав, і в тім йому велося,
Розмаєм миртовим оздоблював волосся.
(По паузі.)
Віть кипарисову дала її рука,
Спливає знов і знов прощання мить гірка.
Я взяв ту віть, сховав, тепер зі мною завше!
Нечула, від людей немовби й чулих краща,
Їй не смішний мій плач і скарга не пропаща,
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З усіх товаришів лишилась лиш вона!
Ніхто не розповіcть так про мою недолю,
Відома їй уся душа моя до дна.
Лишу вас сам на сам, наслухаєшся вволю.
(До галузки.)
Скажи, як я колись давно утратив любу.
Вже стільки довгих літ переживаю згубу!
Коли цей кипарис дала її рука,
Була то гілочка малесенька така;
Я пригорнув її і в даль пісків заніс,
І рясно поливав гірким потоком сліз.
Тепер поглянь, яка розкішна віть,
Як буйно височить!
Коли з недуги я цілком сконаю –
Аби не бачити небес палючу вись,
Волів би понад гріб тінистого розмаю.
(З лагідним усміхом.)
Таке ж її волосся! Ось, дивись –
Неначе кипарис,
Та ж барва!
(Хапливо шукає на грудях.)
 Локон цей немов приріс.
(Усе більше силкуючись.)
Це ніжне пасмо... із її волосся...
Лишень до себе притулив несміло,
Як та волосяниця, обвилося,
В’їлось в груди, втислось в тіло!..
Занурилося так, що дихати несила!
Ах, за тяжкі гріхи недоля підкосила!

КСьОНДЗ  Вгамуйся, хай тобі знов днина стане мила!
Ах, біль який стражденний, сину мій,
За гріх твій будьякий, душі чи тіла,
На тому світі прийме Бог святий!

ВІДЛЮДНИК  Гріх? Чим любов безвинна завинила,
Що варта вічних мук? Який в ній гріх?
Господь її творець, як і приваб та втіх.
Ланцем урочим дві душі навіки
З’єднав поміж собою!
Перш ніж явили їх світлисті ріки,
Перш ніж він їх покрив тілесною журбою,
З’єднав поміж собою!
Як розлучило нас людське шаленство злісне,
Напнувся той ланець, напруживсь, та не трісне.
Чуття, хоч піддані розлучницінедолі
І близько стрітися їм не дано ніяк,
Все ж обертаються весь час в одному колі,
Мов скреслений ланцем вогню одного знак.

КСьОНДЗ  Ніхто не роз’єдна, як поєднає Бог!
Ще, може, жде не сум, а радість вас обох.
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ВІДЛЮДНИК  Хіба як ницого позбудемося тіла,
То зійдемося ми, зіллються душі знов;
Бо тут життєвий вир надії поборов,
Бо тут недоля нас навіки розлучила!
(Помовчавши.)
В очах ще й досі мить, коли утратив юнку.
Від’їзду переддень... В осінньому саду
Пойнятий холодом і сутінками йду,
В думках, у молитвах шукаю обладунку,
Яким би серце вкрив, інакше не знести
Прощальних поглядів німої гостроти!
Блукав по заростях, де бачив, навмання.
Була чудесна ніч! Упам’ятку донині:
Якраз уже дощі минули в тій годині,
Від рос нічна пора чи не ясніша дня.
Долини в млі, немов у сніговому морі,
Там хмара в далині тьмяніє, як мара,
А місяченько тут блідаво прозира,
Минає швидко ніч, в блакиті тануть зорі.
Вмить зірка вранішня засяяла вгорі.
О знаю вже її, вітаюсь в цій порі!
Вниз глянув, де стоїть альтана край алеї,
І вздрів її біля неї!
Між темного гілля незрушна в сукні білій –
Колони цвинтарні отак стоять урочі.
Побігла враз, немов у мрії легкокрилій,
Не подивилася... Спустила долу очі!
Від рум’янцю – ані сліду.
Нахиливсь, дивлюся збоку,
Раптом бачу – слізка в оку;
Завтра, мовив, завтра їду!
“Прощай! – Промовила і тихо, і несміло. –
Забудь!..” Мені забуть? Сказати можна все!
Скажи, хай тінь твою десь вітер занесе,
Скажи, нехай вона твоє забуде тіло!..
Сказати можна все!
Забудь!! (Співає.)
 Годі плакати й ридати,
 Кожен власну має путь,
 Буду вік тебе... (Уриває спів.)
  Згадувати...
(Хитає головою, співає.)
 Хоч не зможем разом буть!

Лиш згадувати?.. Їду, весь в жалю!
Схопив за ручки й до грудей тулю.
(Співає.)
Чарівлива, наче ангел раю,
 Кращої немає в цілім світі,
Погляд – промені ясного маю
 В голубій гладіні вод відбиті.
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Поцілунок, ах, нектар небесний! –
 Пломінь з пломенем зустрівся рвійним;
Так дві лютні в передзвін чудесний
 Звінчані звучанням гармонійним.

Поєднались в трепетному шалі
 Очі і вуста, серця і душі,
Звихрились розкоші небувалі
 В хмарах і зірках, на морі й суші!

Ні, ксьондзе, не збагнеш ніколи цю картину!
В уста медові ти не цілував єдину!
Глузують хлопчаки та старші балагури –
Ти серцем скам’янів на поклики натури.
Кохана, знявсь я вище хмар,
Як вперше милих уст відчув солодкий чар!
(Співає.)
Поцілунок, ах, нектар небесний! –
 Пломінь з пломенем зустрівся рвійним;
Так дві лютні в передзвін чудесний
 Звінчані звучанням гармонійним.
(Поривається поцілувати дитя, воно тікає.)

КСьОНДЗ  Не бійся, адже це людина, як і ти.

ВІДЛЮДНИК  Ах, від нещасного всяк ладен утекти,
Як від пекельного якого зла!
Це ж і вона від мене утекла!
“...Прощай!..” Даль вулиці лунка...
Так блискавка зника.
(До дітей.)
Чого ж, чого ж утекла?..
Чим скривдив? Може, поглядом різким
Чи порухом? А чи слівцем пустим?
Слід пригадати! (Cилкується пригадати.)
 Обертом все йде!..
Ні, ні, ось бачу я, мов на долоні,
Все в пам’яті до риски – що і де...
Два слова тільки у нічнім бездонні.
(З жалем.)
Два слова і край!
“Їду! Прощай!”
“Прощай!.. – зрива галузку, подає... –
Нам це лишилось тут... (Показує на землю.)
 Це все, що є!
Прощай!..” Даль вулиці лунка...
Так блискавка зника!

КСьОНДЗ  Юначе, глибоко твої відчув я болі!
Все ж слухай – тисячі нещасніші стократ.
Не раз вмивавсь і я слізьми гірких утрат –
Молюся за батьків, оплакую обох,
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І двійко діточок – вже пара янголят...
Ах, спільниця моя у щасті і недолі –
Без неї білий світ і потьмянів і всох!..
Що вдієш? Бог дає, і забирає Бог!
Отож корімося святій всевишній волі!

ВІДЛЮДНИК (палко) Дружина?..

КСьОНДЗ        Спогад цей вкрай серце розрива!

ВІДЛЮДНИК  Не винен я, твою не бачив я дружину!
О, скрізь через жінок ллють сльози без упину!
(Оговтавшись.)
Утіху дам тобі, сумному сім’янину, 
До смерті вже була дружина нежива!

КСьОНДЗ  Це ж як?

ВІДЛЮДНИК (палко) Бо дівчину дружиною назвати –
Живцем ховати!
Всіх друзів забува, батьків, братів, сестер. .
Вважай, що цілий світ для неї вмер,
Як до чужого підійшла порога!

КСьОНДЗ  Хоч оповідь твою мла жалю покрива,
Все ж, мабуть, та, що так болить тобі, жива?

ВІДЛЮДНИК (з іронією)
Жива? Ох, є за що хвалити Бога!
Жива? Не віриться! Це так здалось тобі!
Ні, можу присягтись уклінно й на хресті 
Її нема й не буде в цім житті!..
(Помовчавши, поволі.)
Та смерть буває різна, далебі.
Є буденна, швидкоплинна,
Нею старець і дитина,
Жінка, чоловік... – доволі
Помирає так щохвилі;
Смерть така була в Марилі,
Котру я зустрів у полі. (Співає.)
Там, де Німана рукав,
Край розлогих зелентрав
Що за пагорбок стоїть?
Там шипшину, терен, глід,
Як вінком хто посплітав... (Уриває спів.)
Краєвид сумний постав –
Це ж краса в життєвім квіті,
Ледве заяснівши в світі,
Мусить з любим світом розпрощатись!..
Глянь, бліда в постелі й квола,
Як в досвітній млі багрянець!
Стали із плачем довкола:
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Ксьондз печальний в головах,
Ще сумніші слуги, друзі,
Надто ж подружка в сльозах,
Матінка в ще більшій тузі,
Й найжурливіший – коханець.
Глянь, з лиця щеза краса,
Погляд никне і згаса,
Все ж іще, іще ясніє;
Вуст троянда пломеніє,
Тільки ж в’яне на очах.
Це так цвіт підтятий чах –
Пелюстки, неначе тіні.
Ось вуста її вже сині.
Голову звела низенько,
Всіх очима обійма,
Впала голова легенько,
Сполотніла, ледве диха.
Руки стигнуть, а серденько
Б’ється кволо, б’ється стиха.
Мить – і вже її нема...
Погляд рівний сонцю був ясному...
Бачиш, ксьондзе, перстень цей?
Пам’ять, вірності гарант.
Діамант
Сяє в ньому,
Як вогонь її очей.
Тільки пломінь духу стих!
Світить холодом трухлявих серцевин,
Тьмяним полиском росин,
Як скришталить студінь їх.
Голову звела низенько,
Всіх очима обійма,
Впала голова легенько,
Сполотніла, ледве диха.
Руки стигнуть, а серденько
Б’ється кволо, б’ється стиха.
Мить – і вже її нема!

ХЛОПЧИК  Вмерла! Ах, яка біда!
Плачу так, що вже й незмога.
То знайома чи сестричка молода?
Щоб їй спокій вічний стріти,
Будемо щодня молити Бога.

ВІДЛЮДНИК  Смерть така буває, діти.
Але є іще одна,
Довга, болісна, жахна,
Умертвляє не відразу,
Огортає двох, як мла,
Втім, моїх це мрій темниця,
Їй – немов не чинить зла,
Бо живе, як і жила...
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Дві сльозинки заіскриться,
Та чуття стають, мов криця,
Що прийма іржі уразу.
Огортає двох одразу.
Втім моїх це мрій темниця,
Їй – немов не чинить зла!
Розквіта – живаздорова.
Вмерла так... О ні... Ні слова!
Правда ж, діти, то страшніше,
Коли труп живе ще й дише? (Діти тікають.)
Отже вмерла!.. В серці рана!
Плачу. Позбігались люди,
Позлітались, як мошва,
Той гука, що це омана,
Той трясе мене за груди:
“Глянь, безумче, глянь – жива!”
(До ксьондза.)
Не зважай на поговір,
Що б лишень не говорили,
Ти моєму серцю вір:
Вже нема, нема Марилі! (По паузі.)
Можна й третю смерть зустріти,
Ту, що вчить Письмо, з правіку.
Горе, горе чоловіку,
Як таку зустріне смерть!
Мабуть, так помру я, діти,
Не один у мене гріх!

КСьОНДЗ  Не перед Господом, перед собою нині
І перед світом всім тяжкий твій кожен гріх.
Усі ми створені не для журби чи втіх,
А ближнім на добро, на праведні старання.
Яких не слав би Бог випробувань людині,
Хай свій забуде прах, бо є величний світ.
Остудить думка ця дрібніші поривання.
Працює праведник до пізніх літ,
А ниций завчасу лежить у домовині,
І врешті пролуна страшна сурма остання.

ВІДЛЮДНИК (здивований)
Ти, ксьондзе, чарівник? Якась тут дивина!
(До себе.)
На чарах, певне, знається чудово,
Або ж підслухав нас, тому все добре зна.
(До ксьондза.)
Від неї чув таке не раз я слово в слово!
Так само, як і ти, порадила вона
Тоді, прощаючись, як тихо вечір гас. (З іронією.)
Еге ж, був для повчань найбільш доречний час!
Плелася з пишних слів промова величава:
“Вітчизна й світло знань, і товариство, й слава!”
Тепер це все немов горохом об стіну,
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Дрімаю в тихім сні.
Вже не запалюють старих епох пісні,
І Мільциядів дух не збуджує зі сну. (Співає.)
Що юні оболонь ця?
За обрії ширяй,
Вселюдськість оком сонця
Проймай із краю в край!

Дихнувши, звіяла ті обриси бучні!
Залишила від них лиш тінь сумну,
Нікчемну потеруху,
Що всякій кузьці – манна.
Могла б цю куряву вдихнути всю притьмом,
А хоче зводити на ній палаци духу!
Зробила комарем, а оберта в титана,
Щоб зміг раменом я струснуть небес огром.
Намарне все! Вогонь спалахує лиш раз,
Лише за юних літ, адже на все свій час.
Коли його розпалить дух Мінерви,
З племен оспалих лона
Мудрець постане, і зоря Платона
Сіятиме в прийдешнім без перерви.
Коли ж розпалить честолюбства дух,
Герой зведеться і до влади й слави
Йде, творячи не так добро, як хижі справи,
Так обертає кий на жезл пастух
І порухом брови несе погибель трону.
(Помовчавши, повільно.)
Як той вогонь внесе у душу безборонну
Зоря знад хмар, душа стражданням заіскриться,
Немов лампадою гробниця.

КСьОНДЗ  О нещасливцю вічно молодий!
Печаль твоя така велика і гірка,
Що добре бачу – ти не лиходій;
Краса, що розум твій усе її шука, –
Не в блискові принад, а в глибині надій.
Як палко ти кохав, так гідно наслухай
Думок і почуттів небесної істоти.
Зза неї й лиходій згадав би про чесноти,
Ти ж, сповнений чеснот, ступив на лиха край!
Хай розлучила вас недоля зла,
Зоря на небесах злітається з зорею,
Зоря віта зорю й щезає мла,
І рвуться ланцюги над грішною землею,
І душам височінь знов зустріч посила.
Пробачить вам Господь і пристрасть, і жагу.

ВІДЛЮДНИК  Та що це? Як же ти взнав тайну дорогу?
(Наслідує голос ксьондза.)
Душа її свята, не тільки врода квітне!
Спаде земний ланцюг в ясній височині!..
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Ти нас підслухував, мав наміри брудні
Чіпати заповітне,
У серці сховане на дні,
Чого не знають щонайближчі люди.
Бо руки кладучи на груди,
До кипарисових піднісши віт,
Ми присяглись мовчать, це наш таємний світ.

А втім пригадую... В сумну годину
Натхненний пензля чар поміг мені щасливо
Весь блиск її принад перенести в картину.
Я друзям показав це незрівнянне диво!
Та поривання всі мої для них байдужі,
І ніжність трепетна чужа для них цілком.
Як без очей душа – їй темні інші душі!
Холодним циркулем пойма натхненні злети!
На небо дивиться так вовк чи астроном.
Інакше – пастирі, закохані, поети.

Ах, так обожествив красуню на картині,
Що й поглядом її тривожити не смію,
Й коли прощаюся при місячнім промінні
Чи лампі, що бува ясніє в пітьмі ночі,
Краватки не торкнусь, не розсупоню шию,
Перш ніж не затулю їй кипарисом очі.
А приятелі що?!. Слабку з них маю втіху!..
Той, вгледівши мою збентеженість високу,
Затис губу, аби не приснути зі сміху,
І позіхнув: “Така собі, нівроку!”
А той додав: “Ех ти, дитино!..”
Ах, це той старець – в нього розум клятий!
Він нас виказав злочинно! (Все більше бентежачись.)
На ринку торохтів, люд наслухав строкатий;
Хтось із дітей або роззяв
Ксьондзу на сповіді сказав... (Вкрай ошаліло.)
Ти так у душу заповзав?

КСьОНДЗ  Навіщо нам шляхи підступні та лихі?
Хоч жаль твій скупчився в химерну плетеницю,
Все ж тим, чиї серця і душі не глухі,
Таку розплутати не важко таємницю.

ВІДЛЮДНИК  Так! То властивість людської природи:
Що вдень бринить в душі на дні,
Вночі до голови – без перешкоди,
Ніхто не зна, що розплететься в сні.
Давно, давно!.. Мені було так само.
Ми вперше стрілися. Коли прийшов додому,
Ліг спати, жодних слів не мовивши нікому.
Коли ж прокинувся й сказав “Добридень, мамо!”,
Почув: “Так ревно ти почав молитись Богу?
Всю ніч зітхав і вів молитву безнастанну,



1�6

Літанію казав про Найсвятішу Панну”.
Я зачинятися став по ночах потому.
Тепер не виявлю подібну осторогу,
Бо сплю, де прийдеться, тепер не маю дому,
І часто марю в сні... на хвилях мрій!
Буря вієповіває,
Креше в пітьмі блискавки,
Міріади рис єднає
В обрис дивний та чудний,
Розсипає на друзки.
Один лиш образ вкарбувався в серці:
В пісок впаду й дивлюсь у глибочінь земну –
Блищить, як місяць, що відбивсь в озерці,
Блищить і вабить, та не досягну.
А стрелю поглядом у височини,
То за поглядом умить
Ангел в’ється і летить
На небесні верховини. (Дивиться вгору.)
Розправляє, мов орля,
Крил вітрила край хмарини
Й сам не пада до звірини –
Списом ока поціля;
Звіддаля тремтливо мріє,
Наче вплутався у сіті,
Наче крила з небом злиті:
Так вона мені зоріє! (Співає.)
Днина сонячна, ясна,
Ніч, огорнута пітьмою, –
Все за нею йду, вона
При мені, та не зі мною!
Отож як з’явиться її чарівний лик,
А я в полях чи там, де шелестять гаї,
Мовчати прагну, все ж не слухає язик,
Звернусь до милої, назву ім’я її,
Й почує хтось лихий, оце й підслухав нині
В ранковім безгомінні.
Був ранок... Повсякчас у пам’яті щемить...
Якраз уже дощі скінчилися в ту мить,
Палахкотливою луги росою вмиті,
В долинах скрізь туман, мов порошистий сніг,
Минає ніч, зірки щезають у блакиті,
Лише одна зорить, ясніє угорі,
З якою досі я вітаюсь в цій порі,
Біля альтани там... (Oзирається.)
 Хаха! Я вниз побіг...
То інший ранок! Ха! Палкий порив
Памороки забив!.. (По паузі пригадує.)
Був ранок... Весь в думках, в тривогах, серце плаче,
Дощ ллє, немов з відра, шалений вітровій...
В кущ сховавсь я, щоб не змок...
(З лагідним усміхом.)
Ну й підслухав лиходій...
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От лиш зойк чи й плин думок?
Чи й наймення взнав крутій?
Не один в кущі листок...

КСьОНДЗ  Бідний, бідний ти, юначе!
Хто підслухав? Хто такий?

ВІДЛЮДНИК (поважно)
Хто? Маленький хробачок!
По листочках ковз та ковз,
Миготливий світлячок.
Ах, ну геть людська істота!
Так сказав, коли приповз
(Хтів розраяти в журбі):
“Бідний, нащо ця гризота?
Годі мучитись тобі!
Чулий ти, п’янка вона,
Та чи в тім твоя вина?”
“Ти поглянь, – так далі вів, –
На мою метку іскрину –
Кущ від неї заяснів!
Пройняла мене пиха,
Але ж іскра ця лиха,
Допровадить до загину.
Скількох моїх братів злі ящірки поїли!
Тож клену оздобу власну,
Хай би згубні ці принади
Не ясніли;
Та над цим не маю влади,
Доки житиму – не згасну!

ДІТИ   Як чудесно, дивно як!..
Тату, тату! Диво з див.
(Ксьондз відходить, стенаючи плечима.)
Чи можливо, щоб хробак,
Як людина, говорив?

ВІДЛЮДНИК  Чом би й ні? Тут ще один –
У конторці голос душки,
Три молитви просить він.
От прислухайсь – калата?

ДИТЯ   Тактактак, тата, тата...

Так, їйбогу, калата,
Як годинник зпід подушки.
Що це? Татата, тактак!

ВІДЛЮДНИК  Калатати він мастак.
Лихварем був цей хробак. (До калатуна.)
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Може, є бажання в душки?
(Удає голос.)
“Трьох молитв почути плин”.
Ах ти скнаро! Цього діда
Знаю – він був мій сусіда;
Він мав статки золоті,
Все, що міг стягав до хати,
Щоб вдові чи сироті
Хліба скибочки не дати.
Душа з мішком грошви лежала день при дні
В конторці аж на дні.
А тому тепер по смерті
(В пекло ж потрапля не зразу)
Точить все й гризе до сказу
В невсипущій круговерті.
Тричі, як ласкаві ви,
Шліть за нього молитви.
(Входить ксьондз зі склянкою води.)

ВІДЛЮДНИК (все в більшій бентезі)
  Чув скигління злого духа?

КСьОНДЗ  Знову мариш! Боже мій! (Озирається.)
Глупа ніч, не писне й муха!

ВІДЛЮДНИК  Лиш настав пильніше вуха. (До дитини.)
Йди, маля, до нас мерщій!
Ти щось чув?

ДИТЯ    Так, тату, так.
Щось там шепче.

ВІДЛЮДНИК   Ну то як?

КСьОНДЗ  То пусте! Йдіть спати, діти.
Тихо, як завжди було.

ВІДЛЮДНИК (до дітей, з усміхом)
Природи голосу старим не зрозуміти!

КСьОНДЗ  Брате, ввірся цій воді,
Покропи своє чоло,
Може, згасне шал тоді.

ВІДЛЮДНИК (бере й вмивається, тимчасом годинник починає бій; 
по кількох ударах полишає воду, ціпеніє і дивиться поважно й понуро)

Б’є десята вже якраз. (Співає півень.)
Півня перший знак, авжеж;
І життя минає, й час. (На столі гасне одна свіча.)
Перше світло гасне теж.
Ще лишилось дві години. (Починає тремтіти.)
Як я змерз!
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(Тим часом ксьондз дивиться зніяковіло на свічу.)
Ну й холоднеча тут! (Іде до печі.)
 А де я?

КСьОНДЗ    В дружнім домі.

ВІДЛЮДНИК (трохи приходить до тями)
Ви настрахалися добряче при мені?
Так пізно хтось прибрів, у дивному вбранні!
Слова, що, певно, плів, хай будуть не відомі
Нікому! Мандрівець, я здалеку іду.
(Озирається й ще більше приходить до тями.)
В дні юні вийшов я далеко на гостинець.
(З усміхом.)
Крилатий геть обдер тоді мене злочинець.
Не маю одягу, вдягаю, що знайду.
(Обриває листя й поправляє шати; з жалем.)
Всі світові скарби наваживсь одібрати,
Лише невинності залишилися шати!

КСьОНДЗ (котрий усе дивиться на свічу, до відлюдника)
Ти б заспокоївся! (До дітей.)
  Хто свічку погасив?

ВІДЛЮДНИК  Все хочеться збагнуть. Ще трісне голова...
В природи, як у людей, своїх немало див,
Їх таїну вона від натовпу хова. (З запалом.)
Й ксьондзам, і мудрецям цього не осягти!

КСьОНДЗ (бере за руку)
Мій сину!

ВІДЛЮДНИК (зворушений і здивований)
 Сину! Ці слова, мов ясний грім,
Виводять розум мій із мороку і тіні! (Вдивляється.)
Тепер я пізнаю, у чий потрапив дім.
Це ж батьківщина тут, мій другий батько ти!
Усе я пізнаю, хоч тут чималі зміни.
Посивів ти, малі вже встигли підрости.

КСьОНДЗ (збентежений,бере свічу, придивляється)
Як? Знаєш ти мене? Це він!.. Ні... Буть не може!

ВІДЛЮДНИК  Я Густав.

КСьОНДЗ   Густав! Ти! (Стискає.)
Це ти! Великий Боже!
Мій учню! Сину мій!

ГУСТАВ (обіймає, дивлячись на годинник)
 Обнятись є ще змога!
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Бо потім... знову вдаль... від дому, від опіки!
Ах, і тебе також чекає ця дорога,
Обнімемось тоді, але уже навіки!

КСьОНДЗ  Де був ти, Густаве? Надовго щез раптово
І, мабуть, не одну зазнав лиху пригоду.
Де пропадав? Ти зник, неначе впав у воду.
Хоча б що написав, переказав хоч слово!
Минуло стільки літ!.. Що сталось, друже мій?
Так тішив ти усіх в далекі дні шкільні,
Ти був найкращою з усіх моїх надій,
А нині так змарнів! Ще й у такім вбранні.

ГУСТАВ (з гнівом)
А як мої жалі поллються через край
І я почну твої науки проклинати?
Це ти мене убив! Це ти навчив читати,
Щоб я красу в книжках і світі зміг пізнати,
Ти в пекло обернув цей світ мені...
(з жалем і усміхом)
   ...і в рай.
(З більшим запалом і погордою.)
А тут лише земля!

КСьОНДЗ    Тебе убив? О Боже!
Людина чесна я. Що кажеш? Так негоже!
Ти був мені як син.

ГУСТАВ    І через те я, власне,
Тобі прощаю все!

КСьОНДЗ    Одне просив у Бога –
Щоб ще побачити тебе хоч раз в житті!

ГУСТАВ (обіймає)
Ще обнімімося. (Дивиться на свічу.)
  Бо й друга швидко згасне.
Бог зглянувся – були ті просьби не пусті.
Та пізно... (Дивиться на годинник.)
 Жде мене далека путьдорога!

КСьОНДЗ  Волів би слухати про всі твої новини,
Та спершу слід тобі хоч трохи відпочити.
А завтра...

ГУСТАВ   Дякую, та не прийму гостини,
Бо вже не маю чим за неї заплатити.

КСьОНДЗ  Та як?

ГУСТАВ  Та так, бо ті, які не платять, кляті!
Відплатою небес ви будете багаті,
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Слід тільки хоч сльозу із вдячності пролляти.
Платити слід за все, належно відробляти.
А я, блукаючи краями спогадань,
Де кожен закуток варт багатьох страждань,
Всі почуття віддав і сльози всі до краю
І вже нових боргів віддати не здолаю.
(По паузі.)
Оце відвідав дім небіжчиціматусі
І ледь пізнав його! Все в тлінні й потерусі!
Куди не гляну, скрізь руїни й запустіння,
Поламаний паркан, розкидане каміння,
Буяють полини і мох росте в дворі,
І тиша цвинтарна, як о нічній порі!
О, під’їздив не раз я до цієї брами;
Коли, побувши десь, вертався знов до мами,
До мене здалеку доносились вітання,
Привітна челядь жде уже за містом зрання,
Сестрички і брати біжать малі навстріч,
“Наш Густав, Густав наш!” – бадьорий лине клич...
Назад з гостинцями їм радісно вертати,
З благословенням жде біля порогу мати;
Гармидер, дотепи – навкруг товариші!..
А нині пустка, ніч, і жодної душі!
Лише скигління пса... Наш вірний песе Крук!
Родини цілої улюбленець і друг!
Лишився тільки ти з товаришів і слуг.
Пильнуєш, хоч від літ і голоду змарнів,
Ворота без замка і дім без хазяїв...
Мій Круку, йди сюди! Прибіг, не вірить слуху,
На груди скік – і вмить завив і впав без духу!..
У вікнах світиться: заходжу, – жах та й годі!
Сокири, ліхтарі – недолюдки в господі
Плюндрують залишки минувшини. Розбій!
Де ложе матері стояло, лиходій
Підлогу крушить, цеглу відрива,
Схопив його, здушив – з одного стало два!
Я долі сів з плачем; у мороці досвітнім
Хтось києм підпира ходу в чваланні літнім,
Йде жінка, в дранті вся, зболіла і бліда,
Несосвітенною марою вигляда;
Напевно, узяла мене за розбишаку,
Сахнулась, хреститься, голосить з переляку.
“Не бійся. З нами Бог. Ти хто, моя кохана?
Чого блукаєш тут в порожнім домі зрана?”
“Убога, бідна я, – говорить зі слізьми, –
У домі цім колись панам служили ми,
Добродіям – земля хай буде їм пером!
Не жалував Господь їх щастям і добром,
І їх, і їхніх дітей... Дім пусткою тепер,
Зник безвісти панич, напевно, теж умер”.
Відчув я в серці біль, застиг біля порога...
Невже минає все?
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КСьОНДЗ    Окрім душі і Бога!
Приходить всьому край – і щастю, і недолі...

ГУСТАВ  Знов спогад. Ніби я в твоєму домі, в школі!
Тут з дітьми у дворі пересипав пісок,
Пташині гнізда дер, забігши в той лісок,
У річці, що текла під вікнами, купався,
У зайця з учнями на оболоні грався.
Не раз у гай ходив, там став для мене рідним
Гомер, бувало, там я з Тассо розмовляю,
Я бачив там, як Ян звитяжно бивсь під Віднем...
Вмить кличу спільників, шикую біля гаю 
Тут з вражих світять хмар півмісяці криваві,
Там німців полчища все видноколо вкрили...
“До зброї! – мій наказ. – Приготувати стріли!..”
І польські б’ють шаблі, мов блискавки яскраві.
Хмар клоччя рідшає, сягає брязкіт зір,
Тюрбани й голови – мов град під косогір,
І яничарська рать тікає геть розбита,
Упалих вершників дочавлюють копита.
Вал здобуваємо!.. Вал – гірка невисока,
Туди поглянути на ігри запальні
Прийшла вона, стоїть край корогви Пророка –
Ян Третій вмер тоді і Готфред вмер в мені.
І вже владарка всіх моїх думок і мрій –
Лише вона, усе – про неї, з нею, їй!..
Тут нею сповнена округа мальовнича,
Тут вперше вгледів я божественне обличчя,
До мене вперше тут уста озвались милі,
Читали вдвох Руссо ми тут, на цьому схилі,
Тут їй альтанку сплів, де розрослися віти,
Приносив з цих лісів і ягоди, і квіти,
На вудку їй з джерел, що звеселяють луг,
Йшли короп сріберний і червонястий пструг;
А нині!.. (Плаче.)

КСьОНДЗ  Плачнеплач, хоч біль минулих днів
Гіркий, та все ж ніде нічого не змінив!

ГУСТАВ  Вже стільки літ спливло! Де мріють давні тіні,
Найщасливіший був, і найсмутніший нині!
Що грався каменем ти за дитячих літ
І, взявши камінь той, з ним обійшов весь світ,
І здалеку вернувсь до рідної країни,
Згодився б камінь той для літньої людини,
Що гралась ним колись в ясні безжурні дні, –
До узголів’я слід покласти при труні;
Щоб з каменя гірка вода не потекла –
Його без суду в вир пекельного котла!

КСьОНДЗ  О! Не гірка сльоза, як в нинішній печалі
Минулі радощі небесно зазвучали,
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Бо чулістю сльози душа людська багата.
Гірка трутизна сліз лише в злочинця й ката.

ГУСТАВ  Ще дещо розповім... Заходив і в садок,
Тоді ж, як пробира осінній холодок,
Так само хмарами пойняті небеса,
Блідавий молодик, ледь світиться роса,
Туман, мов сніг пухкий, ним всі долини вкриті,
Минає ніч, зірки щезають у блакиті,
Та ж зірка вранішня засяяла вгорі,
Що з нею досі я вітаюсь в цій порі;
Скрізь, де не йшов, мене те ж відчуття пекло,
Все, як було колись – її лиш не було!
Біля альтани щось зашелестіло враз...
Вона?.. Ні! Вітерець пожовклий лист потряс.
Альтано! Радості колиско і труно,
Тут знавсь і тут прощавсь!.. Тут досі все чутно...
Здається, вчора тут вона могла сидіти,
Їй пах прив’ялий сад і шелестіли віти.
Вслухаюся, дивлюсь... Намарне зір блука,
Лише маленького угледів павука –
За ниточку тримавсь, кругом листочка звиту,
Отак уже і я ледьледь держуся світу!
Дивлюсь, під лавкою накидано квіток,
Букетів залишки, і начебто листок,
О так, це той листок, мого листочка край
(піднімає листок),
Що нагадав мені останнє: “Прощавай!”
Це давній приятель, його я привітав,
З ним довго говорив, про все його питав:
Коли вона встає? Що робить, вставши рано?
І що вона співа, як гра на фортеп’яно?
Яке з джерел в саду щонаймиліше їй?
Який найбільш її приваблює покій?
Як згадує мене, шаріється в ту мить?
А згадує мене хоч трішки, мимохіть?..
А втім цікавому покара є страшна!
(Злісно б’є себе в чоло.)
Все жінка!.. (Співає.)
 Перш... (Уриває спів. До дітей.)
  Малі! Так пісенька луна! (Співає.)
Перш згадує щомиті –
Найкращого у світі!

ХОР ДІТЕЙ  О як вона кохає –
Й на мить не забуває!

ГУСТАВ Вже згадки принагідні
Щодня чи й раз на три дні.

ХОР ДІТЕЙ  В ній чулість дивовижна,
Бо згадує щотижня!
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ГУСТАВ  А там жди в місяць згадку,
В кінці, як не спочатку.

ХОР ДІТЕЙ  О скільки в ній добра є –
Щомісяця згадає!

ГУСТАВ  Не спиниш днів потоку,
Все забуттям пойнято,
Та згадує щороку
На Великоднє свято.

ХОР ДІТЕЙ  О, ввічлива нівроку,
Бо згадує щороку!

ГУСТАВ  Ось... (показує листок)
 відкидає геть минулого скалки!
Не вільно їй мої носити пам’ятки!..
Не тямлю власних ніг, коли виходжу з саду.
В палац! Звіряюся на невідому владу
Й на тисячі вогнів іду з пітьми вперед,
Візничі вигуки, і скреготи карет...
Уже біля стіни... Скрадаюсь мовчки далі,
Впиваюсь поглядом в парадне, все в кришталі,
Накрито всі столи, гостей і слуг багато,
Спів, музика – якесь гучне справляють свято!
Тост!.. Чується ім’я... Хтось із тії братви
(Ах, не скажу кому!) вигукує: “Живи!”
“Живи!” – на всіх устах бадьорість того слова...
Я стиха додаю: “Живи і будь здорова!”
А далі (чом же я не провалився вмить?)
Ксьондз ще ім’я назвав і вигукнув: “Живіть!”
(Неначе вдивляється в двері.)
Всміхнувшись, дякують... Вона?.. Неначе рада...
Напевно не скажу, не бачу зза свічада.
Рвонувся я, осліп від люті і оглух,
Ледь шибу не розбив і впав, спустивши дух...
(По паузі.)
Гадав, що дух спустив, а тільки втратив тяму!

КСьОНДЗ  Сам прирікав себе на муки немізерні.

ГУСТАВ  Як мрець, неподалік гульні і тарараму
Лежав на зрошенім гіркими слізьми дерні:
Такі дарує світ нам крайнощі химерні!
Прокинувшись, узрів кривавий небокрай.
Мить зачекав: уже ні блискоту, ні гаму.
Та мить як вічність, все ж як блискавка і грім!
Ще трапиться така лиш на суді страшнім!
(По паузі, спроквола.)
То ангел смерті геть земний мій звіяв рай!
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КСьОНДЗ  Навіщо ти ятриш притишену скорботу?
Мій сину, давня це, та слушна засторога –
Коли що сталося та ще й без повороту,
То слід звірятися лише на волю Бога.

ГУСТАВ (з жалем)
Ні, нас до спільного життя призначив Бог,
Ще в сповитку зоря осяяла обох
Одна, й хоч різним став життя подальший плин,
Ми вродою близькі і вік у нас один,
І в тім, що вабить нас, і в тім, чого нам шкода,
У злетах почуттів, думок... – у всьому згода.
Єднала спільніcть нас навіки небувала,
Бог сплів міцні вузли... (З неймовірним жалем.)
  А ти їх розірвала!
О, жінко наче пух! О вітряна істото!
Що ангели? Ясніше ти зориш,
Але душею гірша, гірша, ніж...
Як засліпило бідну сріблозлото!
І честолюбства блискотінь пуста!
Бодай, все, що діткнеш, перейде в сріблозлото,
Все, що прихилять серце і уста –
Цілуй, стискай студене сріблозлото!
А доведеться вибирати знову
Й прилине постать чарівнича,
Якої Бог не випускав зі схову,
В якої більш ніж ангельське обличчя,
Хай буде ліпша від найкращих снів,
Ніж навіть ти... Тебе не проміняю!
Аби хоч раз твій погляд заяснів!..
Нехай у посаг їй
Скарб світовий,
Скарби всіх зір без краю –
Тебе не проміняю!
Не їй мій погляд чи й найменший знак,
Хоч би за всі багатства золоті
Схотіла, щоб її за любу
Взяв ненадовго у житті,
Яке тобі віддав я просто так!
Нехай на рік чи й половину,
Нехай на ласку лиш єдину,
Нехай лиш тільки на хвилину –
Подалі від такого шлюбу. (Суворо.)
З холодною байдужістю мене
Ти прирекла на згубу,
Ти розвела вогонь, і враз
Зайнявсь ланцюг, що в’яже нас,
Став наче пекло вогняне,
Страждання зроджує без краю!
І Бог тебе не проклене?
Я сам скараю.
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Тремтіть, лукаві, йду! 
(Дістає кинджал; з різкою іронісю.)
Блиск вістря на ясних панів!
Для тостів наточу вина...
О молода страшна!
Фату напнула на біду!
На шию й до чортів тягти!
Моя!.. (Cтримується в задумі.)
 О ні!.. Це ж як? Щоб вмерла ти?
Невже це я вже так осатанів?
Геть вістря! (Ховає.)
  Лезо пам’яті гіркої
(ксьондз трохи відходить)
Завдасть їй більшу рану!
Піду, але без зброї,
Лише на неї гляну...
Золочені гуляють пияки
В тих залах при весільному столі!
Я в цьому дранті, з листям на чолі
Зайду і стану при столі...
Подивувавшись, ллють сповна
Й мені, запрошують у зграю,
Стою, мов скеля кам’яна,
Ні слова не відповідаю.
Кружляє й скаче вир, вщерть повно співу й гуку,
До танцю і мене зве дружба обрядова,
Я ж руку до грудей, листочок – в іншу руку,
І не кажу ні слова!
Ось і вона, неначе ангел раю.
“Чи можу, гостю мій, спитати, – ґречна мова! –
Хто ти такий, відкіль?” Я не кажу ні слова;
Лиш поглядом проймаю,
Отруйним поглядом змії,
З грудей все пекло вклав у зір;
Хоч ствердне, як верхів’я гір –
Я поглядом протну її!
Вгризусь, як дим пекельний, під повіки
І вп’юсь у голову навіки,
Вдень мрію чисту оберну в брудну,
Вночі збуджу зі сну.
(Далі повільніше й розчулено.)
Але ж вона дітклива, як пушинка,
Яку привабила трава,
Яку так легко обрива
Найменший повів чи росинка.
Все, що втіша мене, її втіша,
А прикрість хмурить личко ясне,
Ледь засмучусь – її веселість гасне;
Здавалось, в нас одна душа,
Що здумає одне, те інше скаже радо,
Навіки з’єднані усім єством,
В обличчя глянувши, як у свічадо,
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Ми серцем бачили і чули без розмов.
Блиск погляду мого притьмом,
Немов метелик запальний,
І до очей вертає знов.
Я так її кохав! І маю поспішати
Коханця одягать у лиходія шати?
О ниці заздрощі! У чім її вина?
В чім гріх?
Двозначним словом підвела вона?
Бринів лукавством сміх?
В очах світилася омана?
Чи обіцяла щось, у чімсь клялась кохана?
Чи мав од неї хоч у сні надію?
Ні! Мрію сам плекав, сам винен я сповна,
Сам трунки приправляв, з яких тепер шалію!
Які ж мої права? З чого увесь цей шал?
З чого пиха? Хто я? Яких висот дійшов,
Яких чеснот, чинів? Яких зазнав похвал?
Ніяких! В мене є лише одна любов!
Тож на зальоти я не зважувавсь ніколи,
Тож на взаємність я не покладав надій,
Аби лиш ясні очі не хололи,
Аби лише при ній,
Аби лише удвох – хоч як сестра і брат,
І тим би втішився стократ.
Сказати б: ось дивлюсь, так як і вчора,
Так як дивитимусь на неї завтра знов,
Уранці з нею, вдень, при ній звечора,
Вітав би першим я й до столу з нею йшов –
Ах, щастя б я зазнав! (Помовчавши.)
Так пориватись марно!
Колючками очей і жал сповита ти!
І не поглянути безкарно.
Лишити кажуть, геть іти...
Померти!.. (З жалем.)
 Не збагнуть, бездушні, кам’яні,
Як то відлюднику скінчити вік!
Конає й дивиться на світ в самотині!
І нікому стулить повік!
Жалобне гроно коло домовини
Не зійдеться вести в останню путь,
Ні пригорщі землі нема кому сипнуть,
Ні вилити сльозини!
Коли б тобі явився хоч у сні,
Аби на згадку про гіркі страждання
Хоча б один лиш день тужила по мені
Й хоч стьожку прип’яла жалобну до убрання!..
Зирнула б крадькома... і здумала в ту мить,
Сльозинку ронячи: ах, він мене кохав!
(З дикою іронією.)
Геть бабські лементи!.. Плаксію кволий, цить!
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Як з радощів дитя, в мить смерті заридав!
Все вкрали небеса, звели все нанівець,
Та решток гідності не взяти їм!
Живим не жебрав я ні перед ким,
Тож не попросить жалю й мрець! (З рішучістю.)
Ну що ж, не силую твоєї волі,
Забудь... Забуду я! (Отупіло.)
 Вб’ю пам’ять наповал!
(Задумано.)
Сліди коханих рис... тьмяніють... так, вже стерті!
Я перед вічністю на видноколі –
Байдужий тлінний шал... (Пауза.)
Ах, що ж це я зітхнув? Гайгай! За нею болі!..
Ні, не забуть мені її й по смерті.
Так, ось вона! Оплакує мене...
Сльозинка щира виплива зпід вій! (З жалем.)
Плач, люба, плач, вмирає Густав твій! (З рішучістю.)
Ну, Густаве,одважуйсь, далебі! (Здіймає кинджал.
З жалем.)
Не бійсь, йому ніщо вже не страшне!
Нічого, люба, в світ не візьме неземний!
Утішся, все залишить він тобі,
Всю розкіш світову, усе до риски... (З люттю.)
Й твого!.. Усе... Сам не прошу ні слізки!
(До ксьондза, котрий входить зі слугами.)
Зустрінеться, як ось тебе стрічаю,
Чарівна дівчина... ні, молодиця,
Й спитає для годиться,
Чого я вмер, то не кажи – з одчаю;
Скажи, не сумував і все пускався в жарти,
Її й не згадував; мав на щоках рум’янці,
Бо часто випивав і грав у карти,
І ось пиятика... та танці...
Скажи, у танці... от (тупає ногою)
   скрутило ногу.
Того й помер. . (Вдаряє себе кинджалом.)

КСьОНДЗ   Святсвят! Ти що, їйбогу!
(Хапає за руку, Густав стоїть; годинник починає бій.)

ГУСТАВ (змагається зі смертю, дивиться на годинник)
Б’є одинадцята!.. Ланцюг дзвенить...

КСьОНДЗ  О Густаве! (Півень співає вдруге.)

ГУСТАВ  Це другий знак!
Життя минає, час летить!
(Годинник закінчує бій, друга свіча гасне.)
І друге світло згасло так!
Все відболіло... (Виймає й ховає кинджал.)

КСьОНДЗ Спаси Господь! Чи є якась тут рада?
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Конає, ах, все лезо вгнав у тіло,
Впав жертвою шаленства!

ГУСТАВ (з холодним усміхом)
  Та ж не пада!

КСьОНДЗ (хапає за руку)
Хай це минеться грішнику безкарно!

ГУСТАВ  Щодня не здійснюють злочинств таких,
Тож не хвилюйся марно;
Було – осуджено, лиш для науки
Я повторив цей гріх.

КСьОНДЗ    Та як? Це що таке?

ГУСТАВ  Полуда, чари, штуки...

\КСьОНДЗ  Волосся здибилось, тремчу, трясуться ноги.
В ім’я Господнє! Що це за наслання?

ГУСТАВ (дивлячись на годинник)
Години било дві: любові та страждання,
Ось третя битиме – перестороги.

КСьОНДЗ (хоче його посадити)
Сядь, вбивчу зброю цю віддай лишень,
Оглянуть рани дай...

ГУСТАВ   Дам ліпше слово друга –
У піхвах лишиться кинджал по судний день,
А рани – то пусте, глянь, відійшла недуга.

КСьОНДЗ  Бог свідок, не збагну... Це що?

ГУСТАВ    Шаленства сила?
Химерні витівки?.. Ні, зброя є така,
Що якнайглибше в душу проника
І не ушкоджує ніскільки тіла.
Вже двічі зброя ця мене вражала...
(Помовчавши, з усміхом.)
Ця зброя за життя – очей жіночих жала. (Понуро.)
По смерті – грішника, страждальця люта скруха!

КСьОНДЗ  В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа!
Чого стоїш, як мрець? Все позираєш вбік...
Ах, очі!.. Більмами мутніють зпід повік!
Спинився пульс... Рука – неначе вкрита льодом!
Що означає це?

ГУСТАВ    Про це пізніше, згодом!
Не знаєш ти, чому в цей світ прибув я знов.
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Як щойно підійшов я до твого порога,
Ти з дітьми, згадую, вдававсь до молитов,
За душі вмерлих слав моління ввись до Бога.

КСьОНДЗ (хапає розп’яття)
Так, закінчити слід!.. (Тягне дітей до себе.)

ГУСТАВ    Ти відповідь дай щиру,
Чи віриш в пекло, в рай?..

КСьОНДЗ     До всього маю віру,
Що зволив нам Христос в писанні провіщати,
Чого дбайливо всіх вчить Церква, наша мати.

ГУСТАВ  І що заповіли нам пращурів громади?
Ах, свято споминів! З усіх подій подія!
Навіщо нехтував донині славні Дзяди?

КСьОНДЗ В цій урочистості – язичницька стихія.
Церковні приписи наказують ксьондзам
Люд вчити, нищити дощенту забобони.

ГУСТАВ (показує на землю)
І все ж прошу за тих і щиро раджу сам –
Верніть нам Дзяди. Там, де всемогутній трон,
Де пильно терези виважують життя,
Вагоміша сльоза, що пролилась без слова,
Слуги, котрий мерцю останній шле поклон,
Ніж надруковані облудні співчуття
І вся оплачена пишнота погребова.
Як прагне люд оплакати сповна
Добродія й свічу засвічує на гробі,
У тінях вічності ясніш горить вона
Від тисяч, палених у показній жалобі.
Як мед і молоко приносить на могилу
І сипле жменю борошна або зерна,
То цим дає душі далеко більшу силу,
Ніж гордість родичів, ніж учта голосна.

КСьОНДЗ  Мовчи. Бо Дзяди ті – збіговиська дивацькі
В каплицях, пустках, скрізь, де хочеться юрмі,
Чаклунство, витребеньки святотатські,
Тримають наш народ в невігластві й пітьмі;
Відціль казки – в нічній з’являються порі
Усякі чари, духи й упирі.

ГУСТАВ  То духів що, нема? (З іронією.)
  Бездушний світ?
Живе, та так живе, неначе мрець,
Що хтось пружину вклав йому в живіт?
Годинник, може, той вимірює круги
Під дією ваги? (З усміхом.)
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От тільки хто привісив тягарець?
Пружини, кола... Глузд усьому вас навча,
Не видно лиш руки й ключа!
З очей твоїх земне упало б покриття,
Навколо не одне узрів би ти життя,
Котре застиглий світ приводить в рух.
(До дітей, що входять.)
До конторки швидше, діти! (До конторки.)
Ну, чого хотів би дух?

ГОЛОС З КОНТОРКИ 
Три молитви попросити.

КСьОНДЗ (вражений)
Ах, слово стало тілом!.. Боже мій!
Збудіть же титаря, гукніть людей мерщій!..

ГУСТАВ  Де віра й розум? Їх згадать якраз пора!
Що вдіє весь твій люд, як є свята десниця?
Богобоязнений нічого не боїться!

КСьОНДЗ  Чого тобі, кажи... Ах, то упир, мара!

ГУСТАВ  Мені – нічого, все ж в стількох нужда і біль!
(Ловить коло свічки мотиля.)
Чи так, добродію мотиль?
(До ксьондза, показуючи мотиля.)
Крилатий любить рій очима мерехтіти,
А тьмарив за життя всі проблиски освіти!
Їх по страшнім суді жде в мороці блукання;
Тим часом кожна з окаянних душ
Не любить світла, все ж летить в огонь чимдуж,
Для темних духів то найбільше катування!
Глянь, ось мотиль барвистий неспроста,
Вельможний був, з пихи кривив уста,
Крил розмахом значним
І села тьмарив, і міста.
А цей, комаха чорна і товста,
Був цензором тупим,
Там, де мистецтва квіт зроста,
Чорнив красу і висисав
Солодкість жалом нищівним,
Все нівечив умент,
Розточував науки зерна вщент,
Гадючим зубом гриз, кусав...
А ці дзизкучі хмари –
Все прихвосні вельмож, чорнильнії нездари.
Куди скерує гнів їх пан,
Туди їм враз летіти,
І ледь проріс посів чи зрілий лан –
Все нищить сарана.
Ніколи хай за них молитва, діти,
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Не пролуна.
Є інші, гідні співчуття.
Твої між ними учні, чий порив
Ти направляв до верховин буття,
Чий вроджений вогонь розпалювати вмів.
Яка чекала їх покута за провини,
Розкрив я, вічності переступив пороги:
Ввібгав своє життя в короткі три години,
Все знову витерпів – тобі для застороги;
Молінням, учтою полегшуй долю їх,
Для мене – згадок лиш нехай не буде шкода.
Достатньо за життя карався я за гріх.
Не знаю нині що – покута, нагорода?
Хто на землі провів солодку райську днину,
Свою знайшовши другу половину,
Перелітаючи буденні грані,
Душею й серцем тонучи в коханні,
В злютованості помислів, стремлінь,
Окремішність свою й по смерті губить –
Прикутий до тієї, котру любить,
В її вступає тінь.
Як мав до Господа пошану за життя,
На небі ділиш з ним хвалу,
А ні, в лиху втрапляєш кабалу
Без вороття.
Ах, ввірив янголу мене Господь святий,
Всміхнулось майбуття ясне мені і їй,
Тимчасом я, мов тінь, блуджу при любих чарах,
То в небесах ясних, а то в пекельних хмарах.
Як згадує, зітха, сльозину пролива –
Мій дух край милих уст, волосся розвіва,
І разом з віддихом усю її проймає,
І в небі я, де янгол має!
Коли ж!.. О знає, хто кохав,
Як з ревнощів горівпалав!..
По світі довго ще мені блукати треба,
А звільнить Бог її від втіх земних і бід –
За любим янголом услід
Вкрадеться тінь моя до неба.
(Годинник починає бити.
Співає.)
Пам’ятати належить усім
Владну силу святого наказу:
Хто хоч раз був на небі живим,
Втрапить мертвий туди не одразу.
(Годинник припиняє бій. Півень співає. Лампада перед
образом гасне. Густав зникає.)

ХОР   Пам’ятати нам варто усім
Владну силу святого наказу:
Хто хоч раз був на небі живим,
Втрапить мертвий туди не одразу.
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дÇяди

видовище

Частина I

Праворуч на сцені – дівчина самотньо в кімнаті, де зліва безліч книг, 
фортеп’яно, вікно в поле, а справа – велике свічадо, свіча, що згасає на 
столі, де також розгорнута книга (роман “Валерія”).

ДIВЧИНА (підводиться з-за столу)
Недобра свічка ти! Ще б трішки погоріла!
Не дочитала я – тепер заснуть несила!
Я вами, Густаве й Валеріє, живу,
Ах, часто снилися мені ви наяву,
Чи довго буде так, Бог відає святий!
Сумна історія! I висновок сумний!
(По паузі, невдоволено.)
Адже все ясно й так, без дальшого читання!
Хіба когось ще тут (показує на землю)
  подібне жде кохання?
Валеріє! З усіх жінок в юдолі цій
Ти гідна заздрощів! Тебе кохав такий,
Що інші мріють вік про нього, та даремно,
Й таких, як в нього, рис шукають скрізь недремно,
I дослухаються до різних голосів,
Аби вловити тон, щоб душам їх бринів.
Та зір Медузи в них – все в камінь оберта,
Слова студеніші, як восени сльота!

Щодня під враженням від суєтних подій
Вертаю в самоту, у світ книжок і мрій,
Немов закинутий на острів мандрівець,
Що зрання сходжує його з кінця в кінець,
Шукає ближньої істоти, та намарне,
Й сам ночувати йде у житло незугарне.

Шаленець, хай до стін зізнається в коханні
Й не торга ланцюга, щоб той дав спокій рані.

Навіки замкнені!.. Привіт вам, стіни голі!..
Зуміймо в’язнями стать зі своєї волі –
Чи вдасться? Мудреці були колись великі,
Шукали в самоті коштовності та ліки
Й трутизни, ось і ми, безвинні чародії,
Шукаймо і свої отруюймо надії.
Як віра повелить нам з ними жити далі,
Сховається душа в мудрецькім причандаллі.
Дасть, може, й цей загин чудесне воскресіння,
В Елізій вкаже путь, у благосне проміння.
А в тінях лишимось, у цім чуттєвім світі, –
В нудній буденності нам доведеться скніти.
Між тіней? На землі не знали ще таких,
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Що міцно зв’язує примара смерті їх?
Їх душі породив слів поетичних чар,
Їм обрисів надав плин дивовижний хмар. .
Ні, думкою про це природи не ображу,
Хулою на Творця себе я не зневажу.

Світобудова всім тілам і душам мати,
В ній всім призначено істоту ближню мати,
Є з чим єднатися і променю, і звуку,
Де творять барва й тон гармонії сполуку.
Пилинка в обширах блукати рада,
На серце атома близького врешті пада;
Лиш серцю чулому в довічній самоті
Лишатись випало, неначе сироті,
Хоч серцем цим Творець нагородив мене,
Ніхто з юрми його не взнає, не збагне!
Все ж мусить бути десь, хоч на краю землі,
Хто принесе йому вітання на крилі!

Порвати б хмари ті, що розділяють нас,
Хоч перед смертю нам злетітися, хоч раз,
Хоч слова, погляду, достаньо навіть миті,
Лишень дізнатися, що ми жили на світі.
І враз душа, яка іще тріпоче в тілі,
Де їй розкоші всі отруєні, немилі,
Із пустки темної чудесним стала б раєм!
Розкриєм душі ми, взаємно їх пізнаєм,
І все, що у думках високістю іскриться,
І кожна чарівна сердечна таємниця
Вмить явиться очам коханої істоти,
Як вийняті з грудей коштовностічесноти.
Тоді у спогадах могли б ми оживити
Минуле; майбуттю – в передчуттях радіти,
І починаючи з дня нинішнього хвилі,
Поєднуючи все, жить в повноті і силі.
Були б, як марева, що їх ясна роса
Весняним ранком шле в високі небеса,
Легкі й невидимі, але зберуться в хмари
Й між зорями нові запалюють стожари.

Ліворуч в театрі входить хор селянок зі стравами й напоями;
на чолі хору поважний старець.

ВІЩУН  Темно всюди, глухо всюди,
З чуйним вухом, пильним оком
На обряд спішімо, люди,
З тихим співом, вільним кроком;
Не колядки повнять груди,
Скорбні співи забриніли;
Не до двору з новим роком –
Йдем зі слізьми на могили.
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ХОР   Поки темно, глухо всюди,
На обряд таємний, люди.

ВІЩУН  Поспішаймо, тільки тихо,
Поза церквою і двором –
Ксьондз в обряді бачить лихо,
Пана не збудімо хором.
То мерці у вільнім колі,
Віщунові завжди раді,
А живі у панській волі,
Цвинтар у церковній владі.

ХОР   Поки темно, глухо всюди,
Слід обряд вершити, люди.

ХОР МАЛЮКІВ (до дівчини, див. “Романтичність”)
Руки ламати й плакати годі,
Нащо дівочій в’янути вроді?
Іншим очиці зіницям блиснуть,
А руки іншу правицю стиснуть.

Голубка й голуб летять високо,
Ще вище орлик – націлив око;
Голубка лине й не озирнеться,
Поглянь, чи слідом твій милий в’ється. 

Не плач намарне, покинь зітхання,
Бо вже воркує нове кохання,
На шиї вінчик, на ніжках шпори,
А скрізь по пір’ї горять узори.

З любистком ружа край оболоні
Разом духмяні склали долоні,
Та залишилась по косовиці
Без чоловіка – гірко вдовиці.

Нащо ці сльози, нащо зітхання?
З нарцисом ніжним славне кохання,
Між польовими сяє квітками,
Як місяченько поміж зірками.

Руки ламати й плакати годі!
Нащо дівочій в’янути вроді?
Плачеш, та вже він оком не блисне,
Вже він твоєї ручки не стисне.

З хрестиком тьмяним в нього правиця,
Тільки на небо здатен дивиться,
Церкві на нього дай, мила вдово,
Нам нині сущим дай гарне слово.
(До старця.)
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Старче поважний, годі тужити,
З тугою в серці болісно жити,
Ти для нас приклад – шаною повні,
Юні цінують ради коштовні.

З дуба спадають шати темнаві,
Тіні благають квіти і трави...
– З новим не знаюсь я поколінням,
Може, вороже лагідним тіням,
Інші зростали трави і квіти
В прихистку в мене – час не спинити!..

Ці нарікання зовсім даремні.
Хто давні роки згадує темні?
Тим одквітати, цим проростати,
Хтось, може, й ліпший, важко сказати.

Оберігай же сущу окрасу,
Вгадуй в нас відсвіт давнього часу.
Годі зітхати в марній печалі,
Люд і вмирає, й житиме далі,

Щастя не все ж бо згасло в могилі,
Тут ще для тебе люди є милі.
Тож утішайся радістю з ними,
Будь не з мерцями – з нами, живими.

ВІЩУН  Хто в життєвім прагнув полі
Йти нехитрими стежками,
А зазнав лихої долі,
Бо стрівавсь лише з тернами;

Хто на схилі літ в тривозі,
Битий скрутою тяжкою,
Вже забув мету в дорозі
Й хоче тільки супокою;

Хто вдивлявсь в огні високі,
Марив про зорю надземну
І не знав землі, аж поки
В прірву не потрапив темну;

Хто в печалі оживити
Прагнув давню згаслу днину,
Хто жадав собі явити
Дня прийдешнього картину;

Хто свої дочасно квіти
Рвав, а вже цвісти несила,
Мружив очі, щоб хоч снити
Тим, чим дійсність обділила;
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Хто лиш мріяв хворобливо,
Мучив сам себе уміло,
Хтів торкнуть руками диво,
А воно в душі бриніло;

Хто в полоні заповіту,
Хто в майбутнє серцем лине,
На могилу йди зі світу,
Не мудрій – віщун там стріне!

Темних таємниць доволі,
В пісні й вірі їх світання,
З нами, в кого в душах болі,
В кого спогади й жадання.

ДИТЯ   Заблисло, де костьол... Вертаймося до хати...
Як страшно! Почало по лісі щось волати.
На цвинтар завтра вже. Тобі своїм звичаєм
Молитись, а мені вбирать хрести розмаєм.

Так начебто в цю ніч слід мертвим бути з нами,
Не знаю зовсім їх, не пам’ятаю мами,
У тебе ж зір слабкий і вдень, отож даремно
В давно не бачених вдивлявся б – дуже темно.

І слух слабкий. Згадай! Минуло дві неділі,
Коли сусіди в нас і родичі сиділи
В твій день народження, ти серед них мовчав,
Їх запитань не чув, їм не відповідав.

Нарешті запитав, чого таке зібрання
У несвятковий день, чи скоро вже світання.
Ми ж з днем народження прийшли тебе вітати,
Невдовзі смеркло, ніч лише розкрила шати.

СТАРЕЦь  Відтоді все пливли й пливли за днями дні!
Знайомі береги лишив я вдалині,
Все найдорожче час в своїм втопив бездонні,
Всі ваші голоси обличчя і долоні...
Обличчя, що кохав з дитинства їх, і руки
Пестливі й лагідні, і милі серцю звуки –
Все згасло, відгуло, все стерлось нанівець,
Хтозна, між трупів я чи сам такий же мрець.
Лишаю інший світ, ніж той, що був застав;
Нещасний, хто в свій гріб частинами вростав!
Твій голос, внуку мій, моя остання втіха,
Мов піcня вмерлої бринить малому стиха
Й він звуки матері повторює й квилить.
Але ж і ти мене в якусь покинеш мить.
Сам піду – хто живих не чує в день ясний,
В могильній тиші свій, там бачить в час нічний.
Не заблуджу, ходив не раз по цій дорозі,
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Спочатку ось, як ти, дитино, у тривозі,
А потім хлопчаком з цікавості й охоти,
А потім з тугою... Ні туги, ні скорботи
Тепер нема... Що ж є? Ось поклик вчув новий...
Сам не збагну, інстинкт, напевно, гробовий.
Дійду!.. Ворожить щось у серця глибині –
Не треба буде йти назад ні з ким мені.
Тобі ж за послуги віддячу до розлуки,
Йди, сину мій , сюди, схилися, склавши руки.

Нагородив мене Бог келихом життя,
Великим і гірким надміру для пиття,
Як милість Господа завважує ясна
Терплячість, з котрою все випито до дна,
Прошу віддячити за це лише одним:
Хай зможе мій онук померти молодим!

Бувай здоров! Стривай, дай руку ще потисну!
Ще б голос твій почуть! А заспівайно пісню
Улюблену. Не раз виспівував завзято,
Як в камінь юнака було колись заклято.
(Співають пісню.)

ЗАКЛЯТИЙ ЮНАК 
В замку виламавши брами,
 Біг Твардовський під склепіння,
В вежах був, спускався в ями:
 Чари там, жахні видіння!

Ось печера загадкова,
 Тут – яка чудна покута! –
При свічаді юнакова
 Постать ланцюгом прикута.

Опинилася людина
 В зачарованому колі,
Раз у раз її частина
 Каменем стає поволі.

Груди вже з твердої брили,
 А обличчя ще іскриться
Сяйвом мужності і сили,
 Світить чулістю зіниця.

– Хто ти, – вимовив заклятий, –
 Що здобув цей замок сміло,
Де в стількох став меч щербатий,
 Де стільком не таланило?

– Хто я? Світ тремтить сльозою
 Від моєї шаблі й слова,
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Вкритих доблестю й хвалою:
 Славний лицар із Твардова.

– Із Твардова?.. Щось нікому
 Це ім’я було незнане
Ні на полі бойовому,
 Ні коли турнір нагряне.

Втрапив я у давню пору
 До темницідомовини,
Ти ж зі свіжого простору,
 Розкажи мені новини.

Чи Ольґердова десниця
 Підійма в Литві знамена,
Як раніше, німцю мститься,
 Душить степові племена?

– Ах, минуло років двісті,
 Як нема його на світі,
Шле Ягелло, правнук, вісті
 Про походи знамениті.

– Що я чую? Ще два слова:
 Мандрував, можливо, витязь,
Славний лицар із Твардова,
 Там, де наш хлюпоче Світязь?

Чи тобі не говорили
 Там про Порая міцного,
Про ясну красу Марилі,
 Що миліш од всіх для нього?

В нас між Німаном рівнина
 І Дніпром, на ній не знана
Ні така значна людина,
 Ані чарівна кохана.

Не питай. Це часу трата.
 Вирву я тебе з граніту,
Сам побачиш, чим багата
 Широчінь ясного світу.

Знаюсь я в чаклунстві й радо
 Звію силу цього чуда,
На друзки строщу свічадо,
 З тебе вмить спаде полуда...

Гострий меч злітає птахом,
 Що вціляє жертву з неба;
Але враз гукає з жахом
 Лицарю юнак: – Не треба!
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Краще зі стіни забрати
 І мені віддати в руки,
Сам скрушу кайдани, ґрати,
 І мої скінчаться муки...
 
Взяв, поблід, зітхнув нерадо,
 Вмився сліз потоком плинним
І поцілував свічадо –
 І зробився весь камінним.

ХОР ЮНИХ  Юним наказав стояти
Тут віщун, на півдорозі,
Там сільські біліють хати,
Там могили в верболозі.

Між колискою й труною
Ще зеніт, життя чудове
Поміж радістю й журбою
Посередині, братове!

Під сільські не вернем брами
Й не підем слідом громади,
Тут справлятимемо Дзяди,
Швидко ніч мине з піcнями.

Хто вертається, питаймо,
Хто на свято йде, вітаймо,
З боязких знімім тривогу,
Мандрівцю вкажім дорогу...

Смеркло вже, побігли діти,
Йти старим, хоч і кректати,
Але сонцю знов світити,
Дітям і старим вертати.

Перш ніж дітям посивіти,
А старим лягти в могилі,
Їм не раз ясні привіти
Принесуть веселі хвилі.

Але хто з нас в юнім цвіті
Не розводить жваво плечі,
Тільки ж думи молодечі
Й серце не на цьому світі.

Хто у нетрях, мов звірюка,
Мов кажан, в нічнім зеніті,
Мов упир, до гробу стука
З серцем не на цьому світі.

В юні дні кому бриніли
Тужні співи, їх не кине,
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Хто відвідає могили,
Той для світу вже загине.

В церкву вам, дорослі й діти,
Хліб нести й молитви треба,
Нам – журитися й радіти
Серед шляху простонеба.

ПІСНЯ СТРІЛьЦЯ 
Горби та долини,
 Ліси й пасовиська,
Пси жваво вигнули спини,
 Ріг трубить і блиска.

Кінь землю ударить,
 Летить швидше птиці,
А зброя затьмарить
 Громи й блискавиці.

Безжурний щасливець,
 Мов лицар змагання,
Відважний мисливець
 Почав полювання.
 
Шлють гони сміливцю
 Вітання найдужчі,
Гей, слава мисливцю,
 Володарю пущі.

Чи в хащі дрімучі,
 Чи в небо стрілою,
Вмить пір’я, мов тучі,
 Вмить кров ллє рікою.

Хто сміло в безмежжі
 Стрівавсь з одинцями,
Хто кудли ведмежі
 Стелив під ногами?

Хто хитро гнав роєм
 Пернаті племена
Й раптовим брав боєм
 Їх крилазнамена?

Шлють гони сміливцю
 Вітання найдужчі,
Тож слава мисливцю,
 Володарю пущі!

Тож далі і далі, в прірву троп,
 В троп, в галоп, все далі і далі...
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Тож далі і далі, в прірву троп,
 В троп, в галоп, гопгоп!

ГУСТАВ  Я пісню вполював! Не запалають гнівом
Мисливці, що назад вернувся без звірини.
Вернусь і зараз же їх зачарую співом.
Все ж де я опинивсь? Ні сліду, ні стежини.
Гайгай! Ну й глушина! Ні пострілу, ні гуку.
Це ж віщий запал так завжди приносить муку!
За музою погнавсь. З облави вийшов... Тисне
Мороз... Розкласти слід вогонь – як він заблисне,
А хтось, можливо, ще, блукаючи, бреде,
То світло полум’я докупи нас зведе.
Путь швидше знайдемо.
  О приятелю мій!
Навряд чи десь іще мисливець є такий,
Щоб з ліcу задивлявсь на хмари кучеряві,
З хортами полював на чарівні галяви.
Мисливці мають ціль означену, одну,
Не блудять, бо земну полюють дичину!
З безжурним серденьком вони, з пітним чолом
Веселий день скінчать в розмовах за столом.
Всяк лічить, що здобув, ще й те, що завтра звіда,
І скільки влучив сам, і промахи сусіда,
Кепкують голосно, шепочуть щось у вуха,
Говорять геть усі, й лиш дід уважно слуха.
Як врештірешт уже надокучають лови,
То до сусідочок – там усміхи, розмови.
Не раз любов стрільця, мов мандрівна пташина,
Майне й зведе серця... Спливає так година,
І тиждень, врешті рік... Так є і так було,
Й так буде, скільки б днів чи тижнів не спливло.
Щасливі! Чом це все мене не звеселя
Я з ними рушив... Що ж мене жене в поля?
Не прагну я забав – тікаю від нудоти,
Не розкоші люблю мисливські, а турботи,
Люблю думок або ж принаймні місця зміну,
Тут мрій моїх ніхто не зауважить плину,
Раптових сліз, котрі хтозначого наринуть,
Пустих зітхань, котрі хтознакуди полинуть.
Не до сусідочок! На вітер, в гай, туди,
В мрій плеса!..
  Дивна річ! Та враження завжди,
Мов бачить, чує хтось і сльози, і зітхання,
Й круг мене, наче тінь, не припиня кружляння.

Не раз у тихий день щось шелестить на ниві,
Мов німфи ніженьки летючі й тріпотливі,
Гойдаються квіток голівки загадкові,
Мов хтось торкає їх... Бува, не раз в алькові
Читаю в самоті; з рук раптом книжка пада,
Глядь – постать промайне легка проти свічада,
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І щось мені шепнуть її вітристі шати.
Не раз нічним думкам запрагнеться літати,
Зітхну і щось подасть зітханню знак життя,
Заб’ється серце й вмить відчую ще биття,
Чи й слово забринить, хай невиразно, глухо,
Мов мушки лет нічний, ласкаво ніжить вухо!..

Засну в світлистій млі, у висях виграва
Яса, хоч обрисів чітких не набува;
І чую блиск очей, і усмішку обличчя!
Дочко самотності, ну де ж ти, таємнича?

Хай твій дух вбереться в тіло,
Хоч би в те, що вкрай змарніло,
У серпанок веселковий
Чи ясний кришталь струмковий!

Блиск твоєї поволоки
Хай в очах стоїть без краю!
А вуста хай роки й роки
Поять слух відлунням раю!

Сяй, хай сонячна зіниця
Меркне, як твій зір іскриться,
Спів сирени все миліше
Ясні мрії хай колише!

Ах, де ти?.. Од людей не жду привіту.
Ах, будь зі мною ти, зречуся світу!

ЧОРНИЙ МИСЛИВЕЦь (співає)
Надто високо, пташино, злетіла,
 А чи ти певна в пружності крилець?
Глянь лиш на землю – хоч і не мила,
 Скільки принад там, скільки там силець!

ЮНАК  Агов! Лунає спів! Це хто ж такий щасливець?
Озвися, брате, гей! Ти хто?

СТРІЛЕЦь      Мисливець,
Такий же, як і ти, хоч, може, більш меткий.
Обидва ми ловці, щоправда ти під ранок
Рушаєш у похід, а я у час нічний,
Полюєш звірину, а я – коханок.

ГУСТАВ  Для ловів кращу б міг місцину я знайти,
Втім заважати гріх, щасливої дороги.

СТРІЛЕЦь  Товаришу, чого так гарячкуєш ти?
Ти просто грубіян або такий з тривоги?
Закликав спершу сам, тепер давай тікати.
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ГУСТАВ  Я закликав?

СТРІЛЕЦь   А хто ж по лісі став гукати?
Що саме, я не вчув, але луною далі
Озвались, принесли гіркі зітхання й жалі.
Мисливець досі я... Хоч юність відгула,
Зазнав пригод і літ твоїх, і ремесла.
Щось криєш ти... Слова відверті щонайкращі!
Що, завела тебе яка звірина в хащі?
Я сам блукав не раз, всіх звірів знаю, брате,
На двох, на чотирьох... Те піше, те крилате...
А ні, все ж радо б ти ішов услід звірині?
Чи не шарієшся при залегкій торбині?
Не сором молодцю вертати впорожні?
Як треба, поможу, лише скажи мені.

ГУСТАВ  Не прагну помочі чужої, ані служби,
Миттєвої вночі я не шукаю дружби
І не збагну ніяк, в чім суть усіх цих слів.

СТРІЛЕЦь  Що ж, розтлумачую, коли не зрозумів.
Відвертим буду я, аби повірив ти...
Простуй – де ступиш ти, до тебе з висоти
Зоріє повсякчас істота таємнича,
Набути прагнеться людського їй обличчя.
Коли тверде твоє жадання сокровенне...

ГУСТАВ  Та що ж це, Господи?.. Не підступай до мене! 
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фесор (Симферополь)

Роман Горак: Початки українського театру в Га-
личині – Коломия, історичні факти 

іван Дудич: L’Altra–Notte/Іншої ночі. Між театром 
і графікою. Виставка в Музеї Соломії Крушель-
ницької 

віктор Гуменюк: продовження перекладу драма-
тичної поеми “Дзяди” Адама Міцкевича

ніна Бічуя: Роздуми про книгу “Дорога до себе” 
Ірини ВолицькоїЗубко і Лідії Данильчук

юлія клюзовіч “Виклики педагогів театру” у пе-
рекладі Уляни Рой

Далі у “Просценіумі”:

надія крат про свій акторський шлях та мистец-
тво лялькаря

Роксоляна Пасічник про вечір спогадів з нагоди 
90ліття Оксани Паламарчук

ірина нірод – Казкове малярство Львова

василь Габор про театр і драматургію в “Приват-
ній колекції”

Матеріяли ііі всеукраїнських наукових читань 
пам’яти академіка Ростислава Пилипчука
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