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Ірина Нірод. Ескіз декорації та ескізи костюмів до вистави  “Дама з камеліями” О. Дюма. Хар-
ківський державний академічний український драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, 1990 р.

Коли створювалась  концепція    виходу “Просценіуму”, на самих початках виникла досить 
цікава ідея: кожне  число журналу  мала б супроводити  публікація  робіт українських сценографів. 
Здійснення такого задуму  відкривало  безліч можливостей – повернення імен  забутих  майстрів, 
знайомство  на сторінках журналу  з молодими  сучасними  художниками, з’ява   текстів сучасних 
мистецтво-  і театрознавців, що досліджують  розвій сценографії в Україні… Та й не тільки це – у 
перспективі, скажімо, можна  б, скориставшись із просценіумівських публікацій,  вибудувати том 
з історії українського  театрально-декораційного мистецтва,  аналогів якій у нас і досі немає.

Кожне  нове число завдяки відповідному оформленню з використанням  робіт сценографа 
мало  своє власне обличчя (саме так  – обличчя) – налаштовувало не лише на  сприйняття   
дизайну,  а й на подальше читання. Перше число  журналу належало Євгенові Лисику. Так мало 
бути. Вулицями Львова ходили генії. Хто відає, може, й досі  ходять. 

Тільки ми не завжди  помічаємо. Жанри публікацій були різні. Спогади, статті, інтерв’ю, 
портрети. Спільним було одне: імена талановитих митців. Казимир Сікорський, Юрій Стефанчук, 
Даниїл Лідер, Вадим Меллер, Святослав Гординський, Анджей Пронашко, Олексадра Естер, 
Ярослав Лукавецький, Мирослав Радиш, Валерій Бортяков, Мирон Кипріян, Олена Богатирьова, 
Дарія Зав’ялова, Андрій Александрович-Дочевський, Тадей Риндзак, Михайло Ніколаєв, Микола 
Данько, Володимир Карашевський, Олександр Оверчук, Ярослав Данилів, Наталя Денисова… 

Ім’я Ірини Нірод  не губиться між іменами  колег-художників. Має свій унікальний характер, 
роботі її властиві професіоналізм, має глибокі  знання, око прискіпливе й доскіпливе; хоча не 
завжди  можна з тим погоджуватися; тонко відчуває кольор і любить працювати з костюмами  
здається, що костюм – окремий живий образ, самостійний персонаж з власним характером. 
Метерлінк – улюблений драматург. Нинішня друга зустріч – задля  Метерлінка, задля пам’яти 
про Романа Віктюка і –  задля спроби  художниці здійснити  свій задум – розповідати Казку про 
малярство, в якій житиме Львів. Принаймні так це можна зрозуміти. 
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З легкої руки Івана Вакарчука – ректора Львів
ського університету імеии Івана Франка – 1999 року 
вперше в Україні у класичному університеті було 
відкрито катедру театрознавства та акторської майс
терности. На завідування кафедрою було покликано 
народного артиста України, професора Богдана Ко
зака. Катедра гармонійно вписалася у структуру філо
логічного факультету, деканом якого на той час був 
доктор філологічних наук, професор Тарас Салига, 
чиї поради й практична допомога сприяли початку 
роботи: укладанню навчальних планів, програм та 
формуванню педагогічного колективу. 

 Використовуючи досвід інших факультетів та 
катедр Університету, молодий колектив вважав за 
необхідне започаткувати випуск наукового вісника 
серії Мистецтвознавство, де б публікувалися праці 
викладачів. Взоруючись на видання КиєвоМоги
лянської академії – журнал “Кіно–Театр”, вирішили 
також створити свій театрознавчий журнал “Прос
ценіум”, на сторінках якого могли б з’являтися статті 
не лише досвідчених і знаних науковців, а й студен
тів, зацікавлених проблемами театру письменників, 
художників.

Пам’ятним є той день, коли автор цих рядків і 
директор видавничого центру Університету прийшли 
на факультет теоретичної фізики до кабінету заві
дувача, професора І. Вакарчука, і відрекомендували 
йому як кандидатку на посаду відповідальної редак
торки журналу “Просценіум” театрознавицю Майю 
Гарбузюк (нині – доктор мистецтвознавства, головна 
редакторка часопису і в. о. декана факультету куль
тури і мистецтв). До творчого гурту “Просценіуму” 
увійшли також як головний редактор – автор цих 
рядків, літературний редактор Ніна Бічуя, художник
дизайнер Інна Шкльода; набір і коректуру здійсню
вала Ольга Козлова. Високу професійну підтримку 
надавало й досі надає виданню редакційна колегія, 
членами якої радо погодилися бути відомі науковці 
України, Польщі, Австрії. 

 “Просценіум” вирушив у своє “плавання” 2001 
року: перше число святочно вийшло друком 19 груд
ня. “Лист до митців” Папи Івана Павла ІІ (у перекладі 
з італійської) став першою сторінкою публікацій уні
кального театрознавчого університетського видання, 
працівники редакції якого поставили собі за мету 

“пРОÑцЕН²УÌУ” – 2О! 
З ²ÑТОР²Ї ЗАÑНУВАННя

“… друкувати статті з проблем розвитку сучасного 
українського та світового театру, з питань історії та 
теорії сценічного мистецтва, методології праці режи
сера, актора, сценографа”. Окрім визнаних у театро
знавстві учених та дослідників, відомих практиків те
атру, як задумано було від самого початку, в журналі 
публікували статті початківців, театрознавцівсту
дентів; окреме місце на сторінках видання належало 
висвітленню театральнопедагогічного досвіду, регу
лярно з являлися переклади п’єс зарубіжних авторів, 
переважно апробовані сценою.

Богдан КозаК, Майя ГаРБузюК, Ніна Бічуя

Незмінний склад редакції “Просценіуму” від 2001 р.  
“Сидять (зліва направо): Майя Гарбузюк, Богдан Козак, 

Ніна Бічуя, Інна Шкльода (стоїть). Львів, Валова, 18, 
факультет культури і мистецтв, весна 2021 р.
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Двадцять років на хвилях буремного житейського 
моря, долаючи труднощі, вітер і бурі, “Просценіум” 
жодного разу не зрадив поставленої мети. 

Для новоствореної катедри театрознавства та 
акторської майстерности журнал став своєрідною 
візитною карткою, вікном у зовнішній світ, способом 
саморозвитку й репрезентації. Завдяки журналові 
ім’я Львівського національного університету імени 
Івана Франка почало дедалі активніше й виразніше 
звучати у театрознавчому контексті, а наміри кла
сичного університету розвивати у своєму науковому 
середовищі театрознавчі студії набирали особливої 
ваги та переконливости. 

Шістдесят один випуск “Просценіуму” – це сот
ні публікацій, десятки імен відомих учених, пер
ші кроки початківців, повернуті з небуття імена, 
події, документи, зафіксований плин актуального 
мистецького процесу. Рубрикація журналу поклика
на відображати різні напрямки театрознавчої діяль
ности: аналітичнокритичної, дослідницької, педаго
гічної, журналістської, перекладацької, видавничої, 
популяризаторської та ін. Наукові статті чи інтерв’ю 
з практиками сцени, огляди фестивалів і рецензії 
на вистави, творчі портрети митців та колективів, 
архівні матеріяли та перші студентські роботи, 
інформація про події, переклади п’єс, апробовані 
сценою, рецензії на книги, спогади, напрацювання 
в галузі театральної педагогіки – увесь цей корпус 
текстів про театр сьогодні можна назвати метатекс
том довжиною у двадцять років, адже формування 
кожного номера відображало мікро та макростра
тегії становлення й розвитку сучасної національної 
театрознавчої думки. Недаремно сьогодні феномен 
часопису досліджують молоді магістрантижур
налісти Університету Івана Франка та Українського 
католицького університету… 

Окрема рубрика, що народилася не одразу – 
In memoriam. Вшануємо пам’ять членів редколегії 
журналу, його авторів та прихильників, що відійшли 
у засвіти: Іван Вакарчук, Ігор Безгін, Юрій Богдашев
ський, Роман Віктюк, Валентина Заболотна, Ганна 
Липківська, Володимир Овсійчук, Ростислав Пи
липчук, Валеріян Ревуцький… Їхні думки, поради, 
допомога, праця живили дух і тривання часопису усі 
ці двадцять літ. У хорі їхніх голосів чути теплі інто
нації Романа Іваничука – незмінного шанувальника 
нашого часопису і літературного консультанта; зда
леку усміхається Володимир Гарбузюк, з легкої руки 
якого у 2001 р. практикантка Української академії 
друкарства Інна Шкльода стала першою, єдиною, 
незамінною нашою дизайнеркою, верстальницею, 

технічною редакторкою, в особі якої українська ви
давнича справа має нині талановитого книжкового 
графіка й досвідченого дизайнера. 

Велика вдячність Франковому Університетові, що 
погодився й зміг забезпечити умови для розвитку й 
функціонування журналу у різні часи та за різних об
ставин. Велике спасибі колегам, з якими два десятки 
літ пролетіли як мить… 

Була це гарна школа, де всі ми навчалися разом 
і кожен – зокрема, чогось свого навчалися й могли 
тим користуватися не тільки в роботі з нашим “Про
сценіумом”. Те, що журнал не просто існував, не 
просто втримався у просторі театрального буття в 
Україні, але й поза її межами, незаперечно свідчить: 
напрямок діяльности був обраний правильно, ба на
віть більше – “плавання” мусить тривати далі. 

 “Просценіум” має, здається, підставу подумати 
про створення своєї бібліотеки, яка б ґрунтувалася 
на його ж публікаціях. Доказом того є тривале бут
тя його рубрик, готовність авторів продовжувати й 
розвивати обрану тему, творити книгу на ґрунті вже 
оприлюдненого в журналі. Здається, це аж ніяк не 
голослівна ювілейна мрія: доказом є поява книги 
Ростислава Пилипчука, якої, на жаль, автор не зміг 
побачити… І ще, скажімо, таке: майже унікальна 
тяглість оприлюднення досліджень, що стосуються 
проблем сценографії. До речі, кожна така публікація 
вже зараз забезпечена цікавим і ґрунтовним іконо
графічним матеріялом. Ідея з бібліотекою виникла, 
зокрема, в Майї Гарбузюк, вже давно, найбільша за
ковика в тій справі – брак фінансування, але якщо 
старанно пошукати, настирливо розпитатися, до 
зацікавлених осіб звернутися… “Просценіум” пе
реважно таки здійснює задумане. Ось, наприклад, 
двадцять років тому вирішили: дотримуємось “писан
ня”, що його запропонувала Українська національна 
комісія з питань правопису. І таки дотримались! На 
початках допомагав і консультував Зіновій Терлак. 
Багато хто з наших давніших однодумців у редакціях 
та видавництвах “зійшли з бігової доріжки”, багато 
хто з авторів журналу відбурчав, відсердився, але ж 
мусили підкоритись. Якщо дехто досі, попри появу 
Закону, пише “любові”, а не “любови”, “ Просценіум” 
уперто на своє править… І далі так мусимо чинити. 
Тим більше, що в редакційній теці вже маємо нові 
надходження. 

Одного, здається, не було: майже не “піарилися”. 
А без того, кажуть спритні люди, тепер годі обійтися. 
Тож приcлухаємося до більшости. І вирушаємо в своє 
третє десятиліття з новими силами й натхненням.
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НАУкОВ² ЧИТАННя

². Навіщо існує мистецтвознавство?

Хтось колись, можливо, теж пережив стихійне 
лихо під назвою “перевірка діяльности навчального 
закладу або наукової установи”, коли авдитор ставив 
безглузде, здавалось би, запитання про економічний 
ефект мистецтвознавчих досліджень. На що, залежно 
від рівня дотепности й винахідливости, відповідальні 
особи гордо відказували, що ефект такий самий, як 
від творчости Моцарта або Шекспіра; ми, мовляв, 
літаємо дуже високо, а про земне не маємо часу дба
ти (ми ж бо гуманітарії!). Однак раніше чи пізніше 
розуміємо, принаймні мусимо зрозуміти, що за цими 
питаннями приховано набагато гострішу проблему: 
що й навіщо робить мистецтвознавство, яку функцію 
виконує у суспільстві, які соціяльні потреби задоволь
няє, отже, навіщо ми в ньому існуємо?

Зрештою, це проблема монетизації мистецтво
знавства: як і в яку валюту – гривні, долари, юані, 
біткоїни (за прикладом передової частини людства) – 
конвертувати мистецтвознавче знання, вийти на сві
товий ринок і дістати статус валютного мистецтво-
знавства. І дивно, що мистецтвознавство досі ігнорує 
проблему, що її успішно розв’язують самі митці і на 
маркетинговому, і на законодавчому рівні.

Це не жарт, не іронія, не сарказм, радше про
філактичний лексичний клістир від легковажности, 
притаманної бюджетному мистецтвознавству, отже, 
проносне pro autore – собі коханому або, можливо, 
комусь там ще.

Це також спроба зрозуміти сучасну формулу 
мистецтва або принаймні якісь її складові.

фОРÌУЛА ÌИÑТЕцТВА: 
ÑпРОБИ РОЗВ’яЗАТИ Р²ВНяННя

олександр КЛеКовКіН

І розпочати процедуру слід із того, щоб відкинути 
дурниці на кшталт “час все розставить на свої місця”, 
адже час нічого не розставляє, все розставлять люди, 
такі самі, як і ми, або набагато кращі (гірші). Крім 
того, кожен час створює власну формулу мистецтва, 
отже, і мистецтвознавства.

Так само мусимо відмовитися й від ствердження 
що “гроші – це сміття”, адже насправді гроші – це 
допоки єдиний знайдений людством спосіб вимірю
вати свою працю і потреби. Тим не менш, не надто 
сподіваючись на правильне розуміння, автор мусить 
застерегти: ця розвідка – не вияв бажання отрима
ти за неї гроші, а доведення неможливости продати 
мистецтвознавче дослідження, що свідчить про дуже 
незначний або ретельно прихований попит на нього. 
Однак, якщо комусь у контексті розмови про мистец
тво не подобаються брутальні слова “брудні гроші”, 
please, автор не буде пручатися, можемо замінити на 
академічне “чисті гроші” й “ігри обміну” (Ф. Бро
дель). Але сутність від цього не зміниться: у якому 
обміннику і на що можна обміняти мистецтвознавчі 
знання?

Зазвичай винним у відсутності попиту і в недо
статній активності в “іграх обміну” вважається спо
живач, який буцімто “не доріс” і т. д. Але ж це не 
так, адже сучасне мистецтвознавство, на відміну від 
історії, культурології, соціології та інших гуманітар
них наук, потрібних суспільству, перетворилося на 
замкнену касту, котра задовольняє саму себе, а також 
бази, в яких індексується і, звісно, видання й органі
заторів конференцій, які надрукують що завгодно, 

пАÌ’яТИ АкАдЕÌ²кА РОÑТИÑЛАВА пИЛИпЧУкА
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Наукові читаННя                       Пам’яти академіка Ростислава ПилиПчука

де завгодно за визначені суми і “під ключ”. Це озна
чає, що мистецтвознавство не здійснює виробництва 
актуального інтелектуального продукту; навіть у 
найкращих своїх зразках воно не задовольняє не лише 
якісь окремі потреби, воно не задовольняє взагалі 
жодної потреби; воно лише самозадовольняється і са-
мовідтворюється (особливо у тих мистецтвознавчих 
школах, де головну увагу зосереджено на розвиткові 
пам’яти, а не критичного мислення). Хоча, з іншого 
боку, немає певности, що й самі мистецтвознавці чи
тають праці один одного. Опосередковано підстави 
для цього сумніву дає відсутність у наукових видан
нях рецензій на мистецтвознавчі праці і дискусій з 
приводу напрямів і методів досліджень та інших про
блемних вузлів. Етичні принципи мистецтвознавства 
(через побоювання фізичної розправи і дотримуючись 
принципів толерантности у ставленні до альтернатив
ної обдарованости) взагалі моторошно чіпати.

Для підтвердження цих висновків достатньо 
лише одного принизливого факту: щоб видрукувати 
результати свого наукового дослідження у фаховому 
виданні, автор повинен оплатити публікацію. Хтось 
може уявити собі продавця, який бігає за покупцями 
і пропонує гроші за те, щоб вони, шляхом самовиво-
зу, забрали у нього мішок з картоплею? Що це – пе-
ревиробництво інтелектуального продукту чи щось 
інше?

Одну з причин цього розбалансування ринку – 
свідомо, заради оголення механізму, спрощуючи 
ситуацію, – автор і має намір проаналізувати у цій 
розвідці. Аналіз здійснено виключно на національ
ному матеріялі, тим більше, що в іншому світі “пере
дове людство” сформувало інші культурні традиції, 
аналіз яких брутально, зі скандалом, як і належить 
здійснювати подібні дослідження, продемонструва
ли Алан Сокал і Жан Брікмон: “Книга народилася 
з популярного зараз розіграшу, в якому один із нас 
опублікував в американському культурологічному 
журналі “Соціяльний Текст” пародійну статтю, в яку 
було напхано безглузді, але, на жаль, автентичні цита
ти про фізику та математику відомих французьких та 
американських інтелектуалів…” [6, 10]. Статтю було 
видрукувано у рецензованому науковому виданні, 
після чого Сокал розкрив секрет фокусу, що й спро
вокувало скандал, до якого згодом ще повернемося.

На перший погляд може видаватися, що пробле
ма, якій присвячено цю розвідку, не належить до 
актуальних і є радше ат чи офсайдерською (мовляв, 
якийсь бідолаха мусить працювати і на марґінесі, 
адже не всім судилося бути “передовиками виробниц
тва” і бігти в одному напрямі; можливо, знайдеться 
бодай ще одна особа, яка поділяє думки автора або, 
прочитавши цей допис, замислиться з приводу ок
ресленої проблеми).

Насправді ця територія – лексика мистецтво-
знавства або, якщо ширше, мистецтвознавчий дис-
курс – видається авторові найактуальнішою: хай би 
якими талановитими, глибокими і новаторськими 
були висновки наших досліджень, фіксуються вони 
лише у слові (хоча деякі майстри парамистецтво
знавства віддають перевагу пара- і екстралінгвістич-
ним засобам, що межують з акторством, політичною 
демагогією і різноманітними психічними акцентуа
ціями). Отже, залежно від кількости і якости лексич
них одиниць, в яких фіксується наше знання, маємо 
і попит на нього, і його збут.

Однак лексика не літає у безповітряному про
сторі, її функціонування обмежене місцем, часом, 
учасниками, правилами тощо, отже, дискурсом.

²². дискурс мистецтвознавства

Хоча об’єктом дослідження мистецтвознавчий 
дискурс став не надто давно, йому вже присвячено 
сотні праць, зрідка написаних мистецтвознавцями 
і культурологами, а найчастіше – лінгвістами і фі
лологами, чиї висновки щодо досліджуваної сфери 
зазвичай мають незалежний – отже, припускаємо, і 
неупереджений характер, що дає можливість мистец
твознавству побачити себе ззовні, очима стороннього 
спостерігача. Серед таких праць слід виокремити 
праці англійських і американських дослідників, які 
можна охарактеризувати як “розчаклування” гумані
тарних текстів. Це передусім згадані вже  – Сокал 
і Брікмон, які, проаналізувавши праці французь
ких авторів – Ж. Лакана, Ж. Бодрійяра, Ж. Делеза 
та інших, – виявили “інтелектуальну течію, котра 
характеризується більшменш розгорнутою відмо
вою від раціоналістичної традиції Просвітництва, 
встановленням незалежних від будьякої емпіричної 
перевірки теорій, когнітивним і культурологічним 
релятивізмом, що розглядає науки як “нарації” або 
соціяльні конструкти” [6, 16]; згодом англійський 
дослідник Річард Докінз із насолодою прокоменту
вав цю скандальну публікацію, охарактеризувавши її 
як “феєрично дотепний розіграш над “колективним 
тілом” редакції (а над чим би ще?) одного особливо 
претензійного соціологічного журналу” [3, 17–18]: 
проаналізувавши “епідемію “модного нонсенсу””, 
квазінаукову лексику і запроваджений Сокалом дис
курс розчаклування, Докінз переніс його прийоми на 
аналіз текстів інших авторів, теж “генераторів пост
модернізму” [3, 87], і дійшов висновку про існування 
“думок настільки глибоких, що більшість із нас не 
зрозуміє мови, якою вони висловолені”, адже “існує 
мова, створена спеціяльно для того, щоб приховува
ти відсутність прозорої думки” [3, 17]; характери
зуючи експеримент Сокала як “патологоанатомічне 
дослідження”, Докінз обґрунував його низкою нових 
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прикладів і зробив наступний крок, вважаючи, що 
“синтаксично коректні, абсолютно позбавлені сен
су речення” [3, 87] дуже часто стають інструментом 
маніпуляцій, а деякі тексти у цьому жанрі оцінив 
дуже високо – як “невичерпне джерело випадково ге
нерованої синтаксично коректної нісенітниці” [3, 80]. 
Із цього вибіркового переліку зрозуміло, що йдеться 
про протистояння логіки і нісенітниці, що прикри
вається якимось винятковим місцем гуманітаристики 
у царині наук. Опосередковано до цього напряму на
лежать й інші борці з паразитами свідомости: тво-
рець відомого тесту IQ Ганс Юрген Айзенк (“Якщо 
правда, що на небесах і на землі існують такі речі, 
які й не снилися нашій філософії, то, безперечно, так 
само останній наснилися такі речі, яких на небесах 
або на землі не існує. Серед цих вигадок уяви – такі 
різні поняття, як філософський каміньковін призна
чався для перетворення неблагородних металів на 
золото; едипів комплекс, що передбачає перетворення 
людини на засмиканого неврастеніка; <…> архетипи 
Юнга, призначені для того, щоб мучити наше сучас
не знання містичними нагадуваннями про мудрість, 
успадковану свідомо чи несвідомо від минулих по
колінь” [1, 9] та ін.); Гайден Вайт, який обстоює дум
ку, мовбито “історія” як форма словесного дискурсу 
зазвичай тяжіє до специфічного сюжетного модусу: 
розповідаючи про минуле, автор значно більше зо
середжений на сюжетному впорядкуванні описаних 
ним подій, ніж на їхньому осмисленні [7]); Ігаб Гас-
сан (для характеристики критики останньої чверті ХХ 
і початку ХХІ століття він запропонував неологізм 
паракритика [8], чим спровокував жваві дискусії, 
що також зачепили проблему логіки); розширюючи 
коло, слід згадати й Едварда Саїда, який “розчак
ловує” звичні поняття і мистецькі твори з позиції 
геополітичної перспективи[4; 5]. Список авторів, які 
писали про інтелектуальні (і не дуже) “обманки”, 
можна продовжувати до безкінечности.

Серед особливостей дискурсу, в межах якого 
здійснюється обговорення самого мистецтвознавчого 
дискурсу, слід звернути увагу, починаючи від праць 
Сокала, на знущальний, подеколи фейлетонний тон 
(спровокований самим об’єктом дослідження), про 
що свідчать окремі жанри, назви публікацій та ін.

З погляду напряму, обраного автором цієї роз
відки, перспективним і достатньо методологічно 
виваженим, крім згаданих, видається аналіз принци-
пів цитування у мистецтвознавчих текстах; так 
само плідним може бути і – вже класичний – підхід 
Н. Арутюнової: вона запропонувала класифікацію 
оцінювання (сенсорно-смакові або гедоністичні оцін
ки – смачний / несмачний; психологічні оцінки, серед 
яких інтелектуальні оцінки – цікавий / нецікавий, 
емоційні оцінки – бажаний / небажаний, естетичні 

оцінки – гарний / негарний; етичні оцінки – мораль
ний / аморальний, утилітарні оцінки – корисний / 
шкідливий, нормативні оцінки – правильний / непра
вильний тощо [2, 75–76]; крім того, авторка акцен
тувала надзвичайно важливе для мистецтвознавства 
застереження А. Айєра, який вважав, що однією з 
особливостей ціннісного судження є неможливість 
його обґрунтувати: “В оціночному тексті, таким чи
ном, немає місця ні аналітизму, ні необхідній істині, а 
стосунки між оцінкою і фактом не може бути кваліфі
ковано як логічні” [2, 75–45], адже, вважав Р. Карнап, 
судження – це лише прихований імператив [2, 46].

Найменш дослідженою територією (можливо, 
через свою трудомісткість) залишається мистецтво
знавча термінологія та її аналіз, як з кута зору історії 
понять, так і з кута зору місця термінів у загальній 
структурі мистецтвознавчих текстів (у працях, при
свячених цій проблематиці, здебільшого досліджу
ються локальні групи термінів в одній мові і лексика 
наукових мистецтвознавчих текстів, хоча потреба в 
історичному словнику мистецтвознавчих термінів 
давно назріла).

У багатьох працях фіксується також (здебільшого 
нейтрально), проблема подвійности, полікодовости 
та інтердискурсивности сучасного мистецтвознав
чого дискурсу (на межі між академізмом і публіцис
тикою, між точністю і приблизністю, між терміном 
і метафорою, коли в одному контексті термін щось 
позначає, в іншому позначає щось інше, а ще в яко
мусь взагалі нічого не позначає, виконуючи лише 
ритуальноорнаментальну функцію).

За ставленням до проблематики, пов’язаної з 
особливостями сучасного мистецтвознавчого дис
курсу дослідники утворюють дві більшменш чіт
ко окреслені групи: переважна частина дослідників 
звертає увагу на методологічний емпіризм і маніпу
лятивні технології, що слугують маркером відходу 
від академічної традиції у бік ідеології або інших 
завдань; ряд дослідників, хоч і не формулюють цього 
чітко, очевидно, вважають, що порятунок ситуації у 
когнітивній гнучкості і в смиренному ставленні до 
існування у цих умовах. Певною мірою протистоян
ня означених підходів можна зіставити з художніми 
образами – “дискусією” між професором Преображен
ським та Поліграфом Поліграфовичем Шариковим, за 
нинішніх умов – теж професором. Саме ця обставина 
піднімає градус дискусії набагато вище звичного, а 
оптимістичний прогноз стосовно позитивного завер
шення дискусії видається нереалістичним.

Перелічені підходи не належать до традиційних 
мистецтвознавчих, що, однак, не означає, ніби вони 
не можуть і не повинні застосовуватися у дослід
женні художньої культури. Питання, зрештою, лише 
в тому, чи мистецтвознавство має намір побачити 

Олександр кЛЕкОВк²Н
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себе у дзеркалі власної термінології, чи готове до 
відмежування від “изящной словесности”, “красного 
письменства”, полікодовости та інтердискурсив-
ности, коли в одному випадку два помножене на два 
буде чотири, а в іншому – що кому заманеться. Адже 
наука – це розв’язання рівняння і знаходження неві
домого (“чому дорівнює Х, якщо…”) згідно з прави
лами (принаймні правилами логіки), а не пропаганда 
власного смаку. Тиражування – з опорою на авторитет 
влади або оплачених нею експертів – імперативного 
ставлення до мистецьких явищ – це парадигма ра
дянського мистецтвознавства. А смисли в іншому – у 
доцільних запитаннях і доказових відповідях. Якщо, 
звісно, говоримо про науку, а не про базікання з при
воду.

²²². як відрізнити піднесення
від розквіту і злету?

Поривання мистецтва до незалежности завжди 
обмежувалися політикою, релігією, бізнесом та ін
шими соціяльними інститутами, хоча інколи митцям 
здавалося, що вирвалися на свободу і досягли стану 
нірвани (щось на кшталт мистецтва для мистец-
тва). Подеколи ці поривання були радше ефектними 
демонстративними жестами, аніж вчинками, реаль
но спрямованими на розрив стосунків із меценатом, 
патроном, замовником. Так само коливався і дискурс 
про мистецтво: розширюючи береги, дрейфуючи у 
визначеному або невизначеному напрямі, він пере
тинав звичні кордони й опинявся у нових культурних 
просторах: релігійному, політичному, філософсько
му, салонному, академічному (квазіакадемічному), 
прокурорському (коли Всесоюзну режисерську кон
ференцію відкривав генеральний прокурор СРСР 
А. Вишинський) та ін. Сьогодні – здається, знайшов
ши остаточний притулок, – цей дискурс опинився у 
власності бізнесу: маркетинг, прибуток, інвестиції, 
культурне обслуговування стали головними мистец
твознавчими категоріями, а прогнозування можли
востей монетизації якихось артефактів з випадково 
причепленим до них ярликом мистецтво успішно 
адаптує до вимог бізнесу звичні академічні поняття 
стиль, напрям, школа, вплив і т. ін. Таких самих змін 
зазнала і функція учасника дискурсу, якого у різні 
часи називали філософом, схоластиком, салонним 
базікалом, рецензентом, критиком, мистецтвознав
цем, культурологом та ін.

Самовизначення мистецтвознавства як науки від
булося внаслідок окреслення власного предметного 
поля, а не об’єкта дослідження, адже мистецтво може 
бути і було об’єктом дослідження філософії, соціоло
гії і навіть психіатрії (коли досліджувалися психічні 
відхилення у популяції митців або природа їхньої 
геніяльности). Однак самовизначення передбачало 

не лише визначення предметного поля, а й інстру
ментарію – принципів, методів, термінології тощо; 
без цього жодна наукова галузь не існує.

Незважаючи на зміни напрямів вітру, ще доне
давна, навіть у найгірші цензуровані часи, учасники 
дискурсу мали шанс стати володарями дум, адже, 
немов апостолам, що оточили пророкамитця, їм, 
за відповідну нагороду або без неї, засоби масо
вої інформації надавали можливість спілкування 
з великими групами населення. Саме так редакції 
видань вибудовували і “фільтрували” дискурс про 
мистецтво, опікуючись не лише високими ідеями, а 
й власним соціяльним статусом і прибутком. Відтак 
і конструювали дискурс порізному: академізували, 
скандалізували, політизували, профанували та ін. 
Вони ж відфільтровували і лексику, придатну для 
обговорення мистецтва (в межах визначених замов
ником завдань).

Узагальнюючи і дещо спрощуючи, усі ці процеси 
можна охарактеризувати як боротьбу за вплив або, в 
амбітніших ситуаціях, за панування. З матеріяльного 
кута зору, предметом конфлікту у цій боротьбі були 
засоби поширення інформації, з ідеального кута зору, 
незалежно від політичних, естетичних та інших упо
добань, це завжди була боротьба за логіку і критичне 
мислення або проти них; цю тенденцію простежуємо 
ще від часів Сократа, і не лише у мистецтві, адже і 
політичні (нацизм), і мистецькі (дадаїзм) течії ХХ ст. 
були саме повстанням проти логіки, тоді як, скажі
мо, лінгвістичний поворот – спробою повернутися 
обличчям до неї.

Ця боротьба істотно загострилася внаслідок ді
джиталізації, завдяки якій формуються нові (вірту
альні) виміри мистецтва (токенізація та ін.) і, найго
ловніше, з’являється майже необмежена можливість 
ініціювання дискурсу у широкому споживацькому 
полі (science by press conference, science by press 
release), отже, й конструювання епідемій не лише 
у соціяльних мережах, а й у самому соціюмі. Про
гнозовані наслідки експоненціяльної діджиталізації 
і наступу алхімії на критичне (логічне) мислення – 
спочатку ледь помітне, м’яке, а згодом і жорстке 
притуплення.

Ключову роль у боротьбі між притупленим і кри
тичним мисленням відіграє мова, від точности/не-
точности якої залежить поширення вірусу, отже, мас
штаби епідемії. До прикладу, квазітерміни видатний, 
визначний, високохудожній, великий, феноменальний, 
епохальний, грандіозний, геніяльний, могутній, ше-
девр… Цей список, спираючись на власні спосте
реження, кожен може доповнити самостійно або, за 
відсутности таких накопичень у пам’яті, зазирнути 
до видань, в яких пропонується розрізняти в історії 
театру, літератури і культури радянської доби такі 
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періоди: становлення, дальшого розвитку, піднесення 
і розквіту. Хтось здатен відрізнити піднесення від 
розквіту і злету, художність від високохудожности? 
(згадаймо: “Свежесть бывает только одна – первая, 
она же и последняя”). Безперечно, сьогодні ситуація 
змінилася, і ті самі явища зі злетів перетворилися на 
падіння, занепади – на злети, потворне – на прекрас-
не, високохудожнє – на низькопробне, малохудожнє, 
кітч та ін. Можна пригадати ще й інші, з дозволу 
сказати, терміни, схожі на мову дипломатичних ви
вертів (“дуже занепокоєні”), котра базується на вмінні 
виштовхнути у повітря багато звуків, але нічого не 
сказати.

Аналізуючи майже три тисячі сторінок журналу 
“Мистецтво” 1960х рр. і ранжуючи його лексику, 
виявимо, що більшість текстів створено немов за 
порадами “посібника для створення ювілейних ста
тей, фейлетонів і парадних віршів” Остапа Бендера, 
адже головними лексичними одиницями, за частотою 
вживання, були: народ, (народний, народність); ве-
ликий (успіх, митець, син народу); глибоко (глибокий, 
поглиблення); правда (правдивий, правдиво); прогрес 
(прогресивне людство, мистецтво); піднесення; велич 
(величний, найвеличніший); колектив (колективний, 
колективізм); досягнення; хвилюючий (образ), хвилю-
вання; випробування; громадськість (громадський, 
громадська); духовність (духовне); перемога (пере-
можний); принциповість (партійна принциповість, 
принципово); реалізм; високохудожній; моральність 
(моральний); подвиг (мистецький); захоплення (із за-
хопленням); позитивний (герой, персонаж, образ); 
ідеал (комуністичний, людства); блискучий (успіх, 
образ, виконавець, твір); могутній; шукання (творчі); 
бурхливо (бурхливий); реалістичний (реалістично); 
палко; вічно (вічний); рішучий, рішуче (боротися, 
викорінювати); насолода (естетична); відданість 
(відданий справі революції, мистецтву); задоволення 
(почуття глибокого задоволення); незабутній (неза-
бутні); зворушливий; схвильовано (пристрасно і схви-
льовано говорив); ентузіязм (ентузіяст); відповідаль-
на (тема, відповідальне завдання); відповідальність 
перед народом; самовіддана (праця); всенародна (лю
бов, підтримка); невичерпне (джерело); моральний 
кодекс будівника комунізму; повнокровний (образ); 
безсмертний (твір, образ); схвалення (одностайне); 
невмирущий; наснага; зрілість (творча); дороговказ 
(“Цей величний, історичного значення документ ста
не дороговказом у щасливе комуністичне завтра для 
усього людства”). Ці лексеми вживалися, зазвичай, 
на знак схвалення, тоді як осуд позначався лексемами 
буржуазний (буржуазна естетика); прикро (прикра, 
прикрі недоліки); окремі (недоліки, невдачі); прора-
хунки; невимогливість (невимогливо); непримиренна 
(боротьба з недоліками); малохудожній та ін. До

мінування наведених лексем видається тим більше 
показовим, що кількість вжитих фахових термінів 
(мізансцена, репетиція, пластика, перевтілення) на 
сторінках фахового видання (!) була принаймні вде
сятеро меншою. Щоправда, на ролі видатних при
значено лише якусь сотню, а на ролі визначних – два 
десятки мистецьких явищ; для порівняння – у жур
налі “Нове мистецтво”, що друкувався у 1930х рр., 
на ролі видатних призначено 118 мистецьких явищ, 
що можна пояснити політичними, поколіннєвими 
або гендерними змінами (мистецтвознавство першої 
половини ХХ ст. створено здебільшого з чоловічої 
перспективи, тоді як уже в 1950х рр. активно роз
вивається жіноче мистецтвознавство, що, можли
во, впливає на епістемологію, стиль викладу та інші 
особливості наукових досліджень і потребує окре
мого вивчення).

Повернувшись до запропонованої Н. Арутюно
вою класифікації оцінювання, виявимо, що більшість 
зафіксованих мистецтвознавчих оцінок є замінни
ком лексем “гарно / погано”, що синтезують смакові 
(подобається – не подобається), психологічні (ціка
вий – нецікавий), етичні (моральний – аморальний), 
утилітарні (корисний – шкідливий), нормативні 
(правильний – неправильний) й усі інші види оціню
вання (“Гросмейстер зіграв е2–е4. Остап не розпещу
вав своїх супротивників різноманітністю дебютів”).

Автор цих рядків, можливо, й сам грішив, по
слуговуючись подібними квазітермінами, доки од
ного разу, немов розв’язуючи дилему Гамлета, не 
зміг обрати правильного епітета для характеристики 
якогось артефакту: це дальший розвиток, піднесення, 
розквіт чи занепад? Іншим разом, спіткнувшись на 
словосполученні передове мистецтво, пригадав не 
лише комуністичну лексику (“комуністи – передовий 
загін людства”), а й застереження ЛаоЦзи (“Той, хто 
довго йде на захід, прийде на схід”, отже, передове і 
відстале, ліве і праве, прогресивне і реакційне, при
наймні у мистецтві, залежить від того, яким боком 
повернемося до явища, з якого берега і з якої відстані 
спостерігатимемо).

Однак ще більша небезпека квазітермінів у тому, 
що, спираючись на них, неможливо продукувати 
знання, можна лише демонструвати особисте став-
лення до якогось явища.

Спіткнувшись, отямившись і вчитавшись у праці 
класиків, зновтаки виявимо боротьбу згаданих тен
денцій – з одного боку, логіки і чітко окреслених по
нять, а з іншого – лексем, позбавлених чіткого смисло
вого наповнення; прагнення до точности, з одного 
боку, а з іншого – свідоме поширення приблизности 
і метафор, не дуже доречних навіть у публіцистиці. 
Поряд із цим – кореляція, котра мусить насторожува
ти: мистецтвознавча приблизність має піки актив-
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ности – вона посилюється й активно підтримується 
мракобісами культури на початку 1930х рр., за доби 
соціялістичного реалізму. Здається, цей період нази
вався злетом. Отже, приблизність і метафоризація 
мови як злет мракобісся.

Прагнучи подолати розруху у голові і продукувати 
притомні тексти, мистецтвознавство, як і будьяка 
інша наука, завжди мусило долати власні звички і 
вилучити зі свого словника, бодай на кілька століть, 
надто вередливі, нечітко означені лексеми, до яких 
належать навіть такі як мистецтво і твір мистец-
тва (адже коло явищ, охоплене цими квазітермінами, 
сьогодні абсолютно непорівнюване, і єдине, що їх 
об’єднує, – штучність, рукоділля). Деякі аргументи 
опонента з цього приводу абсолютно передбачувані: 
поперше, скаже він, не кожному дано зрозуміти і бла
блабла (це й справді так, адже естетична насолода, 
яку здатен витягнути з твору споживач, залежить 
не від твору, а лише від самого споживача); з іншого 
боку, може додати опонент, більша частина згаданих 
“перлів” вже вийшла з ужитку. Насправді це не так, 
Google і досі пропонує понад двадцять тисяч поси
лань на пошуковий запит високохудожній (приміром, 
високохудожні меблі, високохудожні пози; інколи 
навіть через кому – високохудожні, патріотичні); 
крім цих квазітермінів, у “передовому” з’явилися й 
нові – на кшталт більше (менше) енергії або енерге-
тики. Ясна річ, проблема не в конкретній лексемі, 
адже квазітермін високохудожній вживали І. Франко, 
М. Вороний, Л. Курбас, Г. Хоткевич та інші автори, 
однак уживали не в академічних, а в публіцистичних, 
суб’єктивно забарвлених текстах; в академічних текс
тах ці терміни перетворюються на лексичний мотлох 
і створюють підміну – отже, стають інструментом 
маніпуляції, адже усі ті позначення статусів (видатні, 
визначні) – це замінники сором’язливо прихованих 
змістових понять модний, найчастіше скачуваний з 
інтернету, лідер продажів, який отримав найбіль-
ше лайків і кого я рекламую; це приблизно те саме, 
що писали й у стенограмах партійних з’їздів: гучні 
одностайні оплески, що переходять в овацію. Різни
ця така сама, що й між правдою і постправдою, між 
наукою і алхімією, між лікуванням і телевізійним 
заряджанням пляшок. Розпізнати її мусить мистец-
твознавча вірусологія або, за аналогією з доказовою 
медициною, доказове мистецтвознавство, що спи
рається на чітко окреслені терміни і систему понять, 
а не на оплески.

Якщо у читача склалося хибне враження, ніби 
автор виступає лише проти квазітермінів, він по
миляється. Насправді, автор виступає проти цих 
“термінів” у наукових текстах. Під час ювілеїв, за
сідань партійногосподарського активу, у рекламі 
або плямкаючи щось, коли нема що сказати й очі 

доводиться позичати у Сірка, – будь ласка, скільки 
душі завгодно.

IV. доказове мистецтвознавство

У виборі між заряджанням пляшок і доказовим 
мистецтвознавством ключову роль відіграє обрана 
мистецтвознавством і конкретним дослідником місія 
або, якщо без зайвого патосу, – стратегія і способи 
пристосування до життя. 

Однією з найпоширеніших (принаймні серед на
уковців, які досліджують виконавські мистецтва) є 
хвороблива, хоч і амбітна концепція посередництва 
між сьогоденням і майбутнім: мовляв, працюю для 
майбутнього, щоб воно мало змогу, спираючись на 
мої свідчення, сформувати уявлення про минуле. 
Однак ця “історіографічна концепція” є небезпеч
ною ілюзією, самообманом, адже все, що одного разу 
народилося, раніше чи пізніше вмирає, а тому й усі 
наші уявлення про те, яким буде мистецтвознавс
тво і чи взагалі буде в ньому потреба завтра, є лише 
фантазією, грою уяви. Сподіватися, що мистецтвоз
навство і гуманітаристика у цілому ставитиме ті самі 
питання, що й сьогодення, означає будувати майбут
нє за моделлю минулого, без урахування можливих 
змін – у тому числі, й у головах наших нащадків. 
Адже не виключено, що майбутнє мистецтвознавс
тво зосередить свою увагу на питаннях технології, 
що цілком імовірно як з погляду впливу новітніх 
технологій на сучасне мистецтво, так і з погля
ду первісного значення самого поняття мистецтво 
– techno. І не варто зневажати нащадків настільки, 
щоб припускати, ніби їх зможе задовольнити нау
кова новизна дослідження, зафіксована у лексемах 
видатний, визначний, високохудожній, могутній та 
ін. Що вони робитимуть із цим – вибудовуватимуть 
піраміди? Адже сьогодні вже стало цілком очевидно, 
що, намагаючись зрозуміти театральну культуру ми
нулого, послуговуватися оцінками наших попередни
ків недоцільно. Критик Х “високо оцінив виставу”? 
І що? А критик Y не оцінив. І виставу взагалі зняли 
з репертуару після п’ятого показу. Навіть якби всі 
критики були одностайні в оцінці вистави, що дає 
цей перелік високохудожніх вистав минулого? Житія 
святих? Іконостас? Алею зірок?

Спрощуючи проблему, поставимо питання інак
ше – яку функцію виконує мистецтвознавство? Адже 
залежно від відповіді на це питання визначається не 
лише об’єкт, предмет і методи дослідження, а й науко
ва новизна, тобто природа створених наукових фактів. 
Який шлях обрати – формувати рейтинги та іконос
таси чи аналізувати динаміку культури і боротьбу у 
ній різних сил? Вигадувати несподівані метафори 
і шукати несподівані точки зору/ Погляди/ Позиції 
для опису відомого явища чи досліджувати типові 



11

ситуації і виявляти закономірності? У чому наукова 
новизна мистецтвознавчого дослідження – у призна
ченні (перепризначенні) якогось автора або твору на 
роль видатного, а іншого – на роль незначного (ну, не 
дуже видатного)? І взагалі: мистецтвознавство – це 
наука чи різновид більш або менш ерудованої, однак 
безвідповідальної журналістики для убогих? Чому 
безвідповідальної? А через те, що значення її поми
лок і правильних рішень, у порівнянні з висновка
ми у сфері медицини, оборони та в інших життєво 
необхідних сферах, майже нульове: можна назвати 
геніяльним, а можна й нездарою, світ від цього не 
лусне.

Зрозуміло, що кожна наука спрямовує свої зу
силля на розв’язання якихось практичних проблем 
(медицина зосереджена на проблемі здоров’я і хво
роби; завдяки природничим і технічним наукам ми 
користуємося сьогодні різноманітними ґаджетами; 
навіть, здавалося б, далека від практичного життя 
філософія пропонує на вимогу часу більш або менш 
переконливі гіпотези смислів). 

Мистецтвознавство не є винятком. У ХІХ ст., 
відмежовуючись від засобів масової інформації, що 
стали зовнішніми розширеннями (у маклюенівському 
значенні) салону, політики, бізнесу тощо, воно поста
вило перед собою практично орієнтовані запитання: 
як це зроблено, як це працює, чому одне працює, а 
інше – ні. Самоствердження і виокремлення мистец
твознавства у самостійну галузь стало можливим 
саме завдяки послідовно реалізованому намірові 
спрямувати мислення на чітко виокремлені ознаки 
(тут також не обійтися без порівняння з медициною – 
симптомами, синдромами), а не послуговуватися, 
немов прокляті Мольєром лікарі, у процесі лікування 
всіх хвороб клістирами і кровопусканням. І ще раз 
звернувшись до аналогії з медициною, поставимо 
питання у такій площині: чим займатися – кольором 
людської печінки та її рейтингом серед печінок кур
чат, індичат і тріски – чи її функцією?

Неважко здогадатися, що всі ті лексеми, котрі 
спровокували обурення автора (визначний, видат-
ний, могутній, геніяльний та ін.), саме тому й дістали 
найбільше поширення, що мають найвищий попит 
на ринку мистецтвознавчих послуг, отже, найвищий 
рівень конвертованости. Вони, ці лексеми й дискурс 
ні про що влаштовують і пересічного споживача, 
спраглого дороговказів у царині мистецтва, і героїв 
мистецтвознавчих опусів (хто ж не хоче бути визнач-
ним, видатним, могутнім, геніяльним), і не завжди 
помітного у кущах замовника (дискурс ні про що).

Визначивши мистецтвознавству напівдекоратив
ний статус, соціум надав йому тим самим ліцензію на 
приблизність. І мистецтвознавство на це погодилося, 
щоправда, не одразу. У 1920х рр., коли воно опи

нилося на роздоріжжі між раціональною прагмати
кою (Генріх Вельфлін, Макс Геррманн, Петро Рулін, 
Стефан Мокульський та ін.), “поетичним” (Всеволод 
Чаговець) та “адаптивногнучким” оцінювальним 
методом (Ісаак Туркельтауб), в Україні йому не зали
шили вибору, про що свідчить сформована впродовж 
десятиліть лексика.

Чи має мистецтвознавство стимули для зміни 
словника? Лише індивідуальні внутрішні, адже зов
нішні соціяльні відсутні або їх дуже глибоко прихо
вано, та й підстави очікувати на якийсь casuc belli для 
початку війни проти мертвої лексики відсутні.

Безперечно, проблема не зводиться до перена
сичення мистецтвознавчого дискурсу неозначени
ми квазітермінами. Проблема у відповіді на інше 
питання: чому нас і досі це влаштовує? І яку функ
цію виконує мистецтвознавство: верховного судді, 
пропагандиста модних тенденцій, світського базіки, 
рекламіста, ексгібіціоніста? Що нас повинно більше 
цікавити: призначення, скажімо, М. Кропивницького 
на роль реаліста (безадресне знання), чи розуміння 
його методу створення вистави (знання, яке може 
бути запозичене практиками сцени)?

Але й це можна заперечити – мовляв, мистецтво
знавство – надто тонка, тендітна, пухнаста, непридат
на для застосування точних термінів і методів галузь, 
в якій має панувати поезія й усяке інше блаблабла.

Еге ж, хай буде так, але що нам робити із Вельфлі
ном, Геррманном й усіма іншими згаданими й не
згаданими дослідниками, які намагалися перетворити 
мистецтвознавство на науку?

Мистецтвознавство – надто потужний інструмент 
панування, до того ж панування у геополітичному 
просторі. Перетворити його на зброю, котра, до того 
ж, матиме попит на ринку, чи на іграшку – це вибір, 
який здійснюємо щодня. Тому й студентам, майбут
нім мистецтвознавцям, доцільніше було б читати 
не тексти майстрів критичного пера (адже письмо 
і спосіб думання надто залежать від часу, в якому 
живемо), а праці перелічених Вітгенштайна і Маклю
ена, Айзенка і Докінза і ще тисяч інших авторів, які, 
не написавши жодного слова про театр, пояснюють 
його набагато краще, ніж найостанніші одкровення 
Леманна або Вілісова. Через те, що найбільша про
блема нашого часу – це, на думку автора, проблема 
логіки.

Не усвідомлювати геополітичної функції мистец
тва і мистецтвознавства сьогодні може лише глухий, 
сліпий або… Це добре розуміли комуністи, коли забо
роняли довге волосся, джинси, бороди і рокмузику. 
Яку б іронію не викликав тодішній мем “Сегодня 
слушаешь ты джаз, а завтра родину продашь”, зв’язок 
між вибором мистецького продукту та емоційним 
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фоном і світовідчуттям людини абсолютно незапере
чний. На це звертав увагу ще Конфуцій, який вважав, 
що зміни у музиці раніше чи пізніше призведуть до 
зміни державного ладу.

Однак повернімося до питання, яким розпочато 
цю розвідку, – до питання про монетизацію і спожи
вача. Насправді вибір – той самий, що й сто років 
тому – вже зроблено; панування лексики резолюцій 
партійних з’їздів – це і є результат вибору.

Адже доказове мистецтвознавство тим і відріз
няється від пропаганди, що не ставить питання про те, 
хто з митців був видатнішим, могутнішим або висо
кохудожнішим; воно цікавиться методами й особами, 
які формували ці статуси; досліджує фінансування 
імператорських товариств, які сприяли популяриза
ції російського театру в Україні; вивчає кількісний 
і якісний склад оркестру у Театрі Кропивницького; 
намагається реставрувати систему освітлення і зву
ковідтворення у Театрі Курбаса, щоб “побачити” і 
“почути”, а не оцінити його вистави; відстежує мар
шрути Театру корифеїв, приміщення, в яких вони 
виступали, технічні умови і залежності між регіоном, 
в якому вони гастролювали, та особливостями про
катного репертуару. І в такому випадку тексти авторів, 
які цькували Заньковецьку або Курбаса, не менш, 
а можливо, й більш важливі, ніж дописи того, хто 
оспівував їх (взяти хоча б статтю, приписану Гнатові 
Юрі). Тому що доказове мистецтвознавство прагне 
бути предметним і створювати той предметний текст, 
який може бути інтерпретованим. Без цього – лише 
інтерпретація власних фантазій.

Усе це надто просто, зауважить скептично нала
штований опонент.

Можливо, але вища математика без знання еле
ментарних арифметичних дій – це саме той нонсенс, 
про який з насолодою писали Сокал, Докінз, Айзенк 
та інші автори.

V. формула мистецтва

Статус мистецтва ( а разом із ним і мистецтво
знавства) визначався від початку ХХ ст. кількома – 
головною і супровідними – формулами. Від занепа
ду Европи та її цінностей (Шпенглер) до уявлення 
про вченого як виробника і продавця знань, а також 
глядача як покупця квитків (Брехт); від твердження, 
що все є музикою (Кейдж) або мистецтвом (Мацію-
нас) до уявлення, що кожна людина є митцем (Бойс).

На нову парадигму (все є всім), не скасовуючи 
репліки Брехта про ринок мистецтва (виробниц
тво – продаж – купівля), відреагувала і філософія, 
і мистецтвознавство: спочатку реалізм без меж (Га-
роді), а згодом без меж і саме мистецтво (Адорно).

Йдучи від цих узагальнень, визначених ще попе
редниками, дуже легко схибити і, некритично спри

йнявши сьогодення, або одностайно привітати день 
прийдешній, або ж навпаки – скласти руки в очіку
ванні чотирьох вершників.

Тим часом набагато важливішим видається виз
начення свого і мистецтва справжнього місця у часі: 
це початок кінця, кінець кінця чи початок початку? 
новий порядок чи хаос? чи, може, за Орвеллом,  – це 
новий порядок? або хаос – це порядок, логіку якого 
ми поки що нездатні зрозуміти, невиявлена законо
мірність у примхливій низці випадків?

Від розуміння хаосу і порядку залежить, зре
штою, і наше сприйняття нових або умовно нових 
тенденцій у художній культурі, отже, стосунки між 
новим або хоча б умовно новим і старим; визначення 
статусів нового і старого – як неприйнятного Чужин
ця, небезпечного Ворога або хоч і незвичного, однак 
готового до Діялогу Іншого. Для цього належить від
мовитися бодай від одного уявлення – що культура і 
мистецтво рухаються вгору. Адже насправді, урізно
манітнюючись, вони рухаються вшир. Однак реальне 
співіснування у культурі “старого” й умовно “нового” 
визначається не лише правилами добросусідства, а й 
законами ринку, отже, війни за панування – не лише 
економічне, а й системи цінностей.

Усі ці ознаки охоплює базова і своя для кожної 
історичної доби і соціяльної групи формула мистец
тва, в основі якої не особливості самих артоб’єктів 
(як вторинні стильові ознаки), а культурні сценарії. 
Приміром, грайливий статус театрузабави в Україні 
початку XІХ ст.. характеризують сценарії, зафіксовані 
у репліках Г.Квітки-Основ’яненка (про театр, влашто
ваний для веселости, рассеяния, умножения увеселе-
ния) і Ол. Лазаревського (особливістю шираївського 
театру він вважав служіння актрис двом богиням 
одночасно – Мельпомені і Венері, що давало подвійні 
прибутки). Однак у другій половині століття цю фор
мулу поволі витісняє метафора храму, в якому митці 
– жерці мистецтва – здійснюють жертвопринесення. 
У радянський час цю формулу замінила “державна 
фабрика видовищ”, “фабрика для штампування ма-
сової психіки”, “теакомбінат культури” та ін.

Серед цих формул не існує формул “неправиль
них”, усі вони “правильні” у межах місця, часу і куль
турних сценаріїв, в яких були реалізовані.

Приміром, у сценарій грайливого театру, який 
обслуговував і Мельпомену і Венеру, органічно впи
сувалися кидання на сцену акторам гаманців і шапок, 
влаштування бійок між партіями вболівальників та ін. 
Однак ця традиція помалу зникає вже у 1860х рр., 
коли театр доходить до усвідомлення своєї громад-
ської функції. Так само і соціялістичний реалізм – це 
не лише удержавлений артоб’єкт, але, головним чи
ном, культурні сценарії, серед елементів яких були: 
войовничий поділ мистецтва на міщанське (буржуаз
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не), пролетарське і попутницьке; домінування пропа
гандивної (виховної) функції мистецтва; колективна 
відповідальність (художньополітичні ради і колек
тивний метод як у роботі над виставою, так і в кри
тиці); публічне самовикриття (самокритика) або – ще 
виразніше – викриття пильними активістами ворога, 
який прибився до радянського мистецтва тощо.

Жодна з формул мистецтва (отже, й культурні 
сценарії, в яких вони реалізуються) не розчинилася 
у минулому, всі вони залишаються чинними в межах 
окремих соціяльних груп, формують або принаймні 
консервують жанрові системи і підпорядковані їм 
системи амплуа. І найголовніші зіткнення, що відбу
ваються у мистецькому житті, провокують сьогодні 
не самі артоб’єкти, але здебільшого не сумісні зі 
звичними культурні сценарії, що розгортаються нав
коло них. Адже й процедура надання високого статусу 
митцеві або артоб’єктові – це також сценарій. Так 
само і просування мистецького продукту з опорою на 
всілякі атракціони, до організаторів яких, за анало-
гією з політ-технологіями, належало б застосовувати 
вживаний в іншому значенні термін арт-технології, 
вплив яких на перенасиченому артоб’єктами і дедалі 
більше сегментованому ринку мистецтв стає все аг
ресивнішим.

P.S.

Уявімо спекотне літо. На дитячому майданчи
ку – забутий дітлахами вкритий густим шаром пилу 
величезний м’яч. Він нагадує маленьку планету, що 
ніби залетіла зненацька в оточений багатоповерхів
ками двір. Картина неймовірна: красивий м’яч не 
міг би так довго лежати без догляду, щоб покритися 
пилом. Але 1986го р., після Чорнобилю – коли дітей 
вивезли, а ті, кого не змогли вивезти, сиділи, зачинені, 
вдома, – цей м’яч лежав. Можливо, як всі інші, потен
ційно небезпечні речі, він був викинений.

Ця картинка зафіксувалася у пам’яті автора, щоб 
нагадувати про наслідки зневаги до культури. Але 
не тієї її частини, що асоціюється з матеріяльними 
об’єктами, у тому числі й високохудожніми, а іншої, 
що фіксується у щоденних проявах буття – звичаях, 
нормах, звичках, зокрема, й у ставленні до світу, в 
якому живемо. Ця картинка, отже, розповідає про на
слідки неправильної селекції – на користь матеріяль
них об’єктів, у тому числі, високохудожніх.

А тепер уявімо собі іншу картинку – можливо, 
з якогось фільму катастроф, дія якого відбувається 
не в дворі, а на планеті. І ми розуміємо, що двір був 
лише моделлю.

Та сама спека або, якщо комусь більше до впо
доби, лапатий новорічний сніг. Сніжинки вкривають 
забудовану музеями, храмами, бібліотеками, вистав
ковими залами, філармоніями, театрами та іншими 

закладами культури планету. Вона так і називається – 
Планета без людей. Картинка моторошна, але цілком 
реальна.

Уявімо, що, нашвидкуруч зібравши речі, люди пе
реселилися, услід за Ілоном Маском, на іншу планету. 
За браком місця на кораблях, вони залишили на своїй 
планеті все накопичене впродовж тисячоліть – все зо
лото, всі гроші, навіть комп’ютери зі смартфонами не 
прихопили, отже втратили найголовніше – біткоїни, 
інстаграм, фейсбук, тікток. 

Але геть сумні фантазії, переходьмо до героїчної і 
гіпотетично можливої реальности, де якийсь зоряний 
мандрівник, дослідник земної мистецької культури, 
намагатиметься зрозуміти залишену нами або наши
ми нащадками планету мистецтв.

Із подивом озираючись, але не заанґажований на
шою системою цінностей, отже, формулою мистец-
тва, навряд чи він, цей зоряний мандрівник, буде 
здатен усвідомити високохудожність залишених нами 
артоб’єктів. Намагаючись розшифрувати їх, він поч
не вивчати якісь ряди – ряди знаків, щоб зрозуміти 
тих, хто заселяв цю планету. Але оскільки він, той 
мандрівник, не включений у земну систему ціннос
тей, він зможе розшифрувати (структурувати, типо
логізувати) покинуту нами художню спадщину лише 
за формальними ознаками – подібності, відмінності, 
видозміни, конфлікти та ін. Розшифрувавши слово 
“мистецтво” й усі його словникові визначення, він 
вирішить, що на цій планеті жили колись мудрагелі, 
які, збожеволівши, вкоротили собі віку. Так він вирі
шить через те, що не знайде спільного знаменника 
для об’єктів, підписаних Рафаелем і, скажімо, “Merda 
d’artista” П’єро Мандзоні. Від перенапруження у ньо
го почнуть плавитися запобіжники, станеться коротке 
замикання, і бідолашний загине, так і не знайшовши 
відповіді на питання про те, чим є мистецтво. І тіль
ки скажений принтер з невичерпним картриджем і 
так само вічним запасом паперу друкуватиме якісь 
тексти покійного про вплив творчости одного генія 
на творчість іншого й усяку іншу мистецтвознавчу 
маячню, зрозумілу лише тубільцям – достеменним 
мешканцям нашої планети.

Цей химерний кіберпанк привидівся авторові 
дуже давно, можливо, для того, щоб допомогти йому 
в усвідомленні кількох тез.

Якщо, досліджуючи мистецтво, ми прагнемо 
наукової об’єктивности, тієї саме, що її прагнули 
Генріх Вельфлін і Макс Геррманн, мусимо бодай 
намагатися вивести людський фактор – суб’єктивні 
оцінки – за дужки, на іншу планету, до салонних роз
ваг і соціяльних мереж. У залишку матимемо ряди 
ознак – сюжети й персонажі, композиційні прийоми 
й технічні засоби, а також багато іншого, що може 
бути більшменш точно та об’єктивно досліджене. 

Олександр кЛЕкОВк²Н



14

Наукові читаННя                       Пам’яти академіка Ростислава ПилиПчука

Як рентген або аналіз крові, а не любительське фото 
“на фоні Пушкіна” (що, з кута зору семантики, слід 
розшифровувати як сублімоване бажання стати на 
одну дошку – Я і Пушкін).

Це має значення через те, що “людський фактор”, 
система його сценаріїв та інструментів творення 
мистецьких статусів, всупереч балачкам про “загаль
нолюдські цінності”, завжди залежить від місця і часу, 
отже, соціяльно та історично зумовлені. Відокремити 
їх від самих об’єктів не означає ігнорувати. Навпаки – 
відокремити для того, щоб дослідити їхню історичну 
роль у творенні мистецьких “фактів” і, таким чином 
відокремивши одні “факти” від інших, знайти між 
ними залежність. Лише тоді у нашій свідомості почи
нають проступати контури багатовимірного об’єкта, 
а не одновимірний пропагандивний мем.

1. Айзенк Г. Психология: смысл и бессмыслица // 
Айзенк Г., Бартол К. Экперимент. Самые жестокие 

Приблизно з початку 1990х рр. на сценах ук
раїнських театрів почав набирати обертів своєрід
ний національнопатріотичний “серіял” під умов
ною назвою “гетьманіяна”. Старі та нові п’єси, ін
сценізації прозових творів, де головними дійовими 
особами були українські гетьмани, ставили з різним 
мистецьким результатом та, відповідно, резонансом. 
Пригадаймо: “Павло Полуботок” К. Буревія в На
ціональному академічному українському драматич
ному театрі імени Марії Заньковецької (1990, реж. 
Ф. Стригун), “Гетьман Петро Дорошенко” Л. Ста
рицькоїЧерняхівської в Тернопільському академіч

ЕфЕкТ РИЗОÌИ
(Постать Івана Мазепи в дослідженнях Ростислава Пилипчука)

Ганна весеЛовсьКа 

ному обласному українському драматичному театрі 
імени Тараса Шевченка (1991, реж. П. Ластівка) і в 
Національному академічному драматичному теат
рі імени Івана Франка (1995, реж. В. Опанасенко), 
“Берестечко” Л. Костенко в Рівненському обласному 
академічному українському музичнодраматичному 
театрі (2005, реж. О. Дзекун), опера “Богдан Хмель
ницький” К. Данькевича в Донецькому академічному 
державному театрі опери та балету імени Анатолія 
Солов’яненка (2005, реж. В. Вовкун) та інші. 

Цілком природно, що чільне місце в гетьманіяні 
посів Іван Степанович Мазепа – видатний україн

исследования в психологии. – М.: ООО, “Агентство 
Алгоритм”, 2021. С. 9–39.

2. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: 
Оценка. Событие. Факт. – М.: “Наука”, 1988. 341 с.

3. Докинз Р. Капеллан дьявола: Размышления 
о надежде, лжи, науке и любви. – Москва: ACT: 
CORPUS, 2013. 416 с.

4. Саїд Е. Орієнталізм/ К.: Видавництво Соломії 
Павличко “Основи”, 2001. 511 с.

5. Саїд Е. Культура й імперіялізм. – К.: “Крити-
ка”, 2007. 608 с.

6. Сокал А., Брикмон Ж. Интеллектуальные 
уловки. Критика современной философии постмо-
дерна. – М.: “Дом интеллектуальной книги”, 2002. 
248 с. 

7. Уайт Х. Метаистория. Историческое вообра-
жение в Европе ХІХ века. – Екатеринбург: Издатель-
ство Уральского университета, 2002. 528 с.

8. Hassan I. Paracriticisms: Seven Speculations of 
the Times. – Urbana : University of Illinois Press, 1985. 
200 p.
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ський політичний діяч, чиє життя оповите легенда
ми й переказами. Першим у 1991–1993 рр. відновив 
традицію інсценізацій прозової трилогії Богдана 
Лепкого Федір Стригун, здійснивши на сцені Націо
нального театру ім. Марії Заньковецької три окремі 
вистави – “Мотря”, “Не вбивай”, “Батурин”. У Луць
ку, у Волинському обласному академічному музич
нодраматичному театрі імени Т. Г. Шевченка Петро 
Ластівка 2010 р. показав “Одкровення від Мазепи” 
за мотивами драми Олелька Островського, а також 
з’явився тернопільський варіянт інсценізації творів 
Богдана Лепкого від Олега Мосійчука. Євген Голо
ватюк 2015 р. під назвою “Гетьман Мазепа” знову 
посвоєму інсценізував Богдана Лепкого в Запоріжжі, 
а в Полтавському академічному обласному українсь
кому музичнодраматичному театрі імени Миколи 
Гоголя п’єсу українського драматурга Анатолія Крима 
“Остання любов гетьмана” поставив Сергій Павлюк. 
Нарешті, з’явилися й сучасні версії опери “Мазепа” 
Петра Чайковського: 1991 р. в Національному ака
демічному театрі опери та балету України імени 
Т. Г. Шевченка виставу здійснив Дмитро Гнатюк, яку 
він же поновив 2004 р. до 350річчя Переяславської 
ради, а 2017 р. – в Харківському національному ака
демічному театрі опери та балету імени М. В. Лисен
ка режисер Армен Калоян реалізував амбітний проєкт 
з нагоди 330річчя обрання Івана Мазепи гетьманом, 
де П. Чайковського співали українською мовою, а 
трагічний фінал замінили апотеозом. 

Власне, зважаючи на постійну зацікавленість сус
пільства долею Мазепи, увагу до нього як виняткової 
постаті й контроверсійного політичного діяча і, вра
ховуючи вкрай негативне тлумачення його діяльнос
ти російськими істеблішментом та інтелектуалами, 
немає нічого дивного в тому, що вітчизняні театри 
ретельно взялися опрацьовувати гетьманську тема
тику саме крізь призму цієї особистости. Поруч з 
цим, українське театрознавство не надто оперативно, 
а головне, адекватно реагувало на глибокотрагічні, а 
інколи порожньопомпезні вистави мазепинської те
матики. І, власне, зовсім мовчало з приводу того, що 
Іван Мазепа – це один із найпопулярніших сценічних 
героїв світової сцени ХІХ ст.

Фактично першим серед театрознавців на по
вернення імени Мазепи в національний дискурс як 
героїчної особистости зреагував Ростислав Яросла
вович Пилипчук. Як було властиво саме йому, робив 
він це обережно, виважуючи кожен крок, але систем
но дезавуйовуючи тотальний негатив довкола імени 
гетьмана. Переконливим свідченням такого підходу 
могли б стати його публікації щодо постати Івана 
Мазепи в культурному просторі. Однак, якщо пере
глянути бібліографію праць академіка Р. Пилипчука, 

то з’ясовується, що Мазепі він присвятив однуєдину 
газетну публікацію “Микола Садовський над моги
лою Івана Мазепи” в “Літературній Україні”. Статтю 
згодом передрукували в збірці “Іван Мазепа: Худож
ньодокументальна книжка”, що вийшла 1992 р.[1].

Хоч як прикро, що у Ростислава Ярославовича 
більше не знайшлося часу для згаданої тематики, все 
ж очевидно, цю його єдину статтю про Мазепу не 
можна оцінювати в параметрах одинокого наукового 
повідомлення, на кшталт такого, яке в найкращому 
випадку дасть приріст фактології в історії україн
ського театру. Видається, стаття “Микола Садовський 
над могилою Івана Мазепи” мала для вітчизняного 
театрознавства і культурології ефект ризоми, хоча та
кої постмодерністської лексики у працях Ростислава 
Пилипчука – унікального архівіста, джерелознавця, 
історика театру – годі й відшукати. Мабуть, він і не 
мав потреби в точному формулюванні поняття ризоми 
(запозичений із ботаніки термін постмодерністської 
естетики, який означає ацентровану, не ієрархічну 
і не означальну систему, що перебуває в постійно
му процесі становлення) [2]. Видатний український 
вчений і без термінологічного визначення бачив у 
багатогранній та неоднозначній постаті Івана Ма
зепи потенціял культурного героя, якого можливо 
й треба осмислювати в різних системах координат. 
І сам спосіб його міркувань, такий, як він був завж
ди – тверезий та аргументований – працював на те, 
аби культурологічні дослідження Мазепи не просто 
ширилися, а проростали новими пагонами. 

Перше, на що вказує Р. Пилипчук і що засвідчує 
назва публікації – це причетність до мазепинської 
теми покоління українських корифеїв. Пишучи про 
сприйняття Миколою Садовським Івана Мазепи, 
Р. Пилипчук повністю покладався на його мемуари 
“Спомини з російськотурецької війни 1877–1887 pp.”, 
опубліковані у Києві 1917 р. [3]. Цей колись малодо
ступний текст сьогодні добре відомий історикамнау
ковцям, і на нього вже не раз покликалися українські 
та зарубіжні вчені, аби уточнити перипетії поховання 
й перепоховання Івана Мазепи, а також обставини 
зникнення його могили в румунському місті Галац 
уже в 60х рр. ХХ ст. [4]. 

Однак, головним мотивом Пилипчукової статті, 
написаної як відгук на уривок з монографії Васи
ля Луціва “Життя і смерть гетьмана Мазепи на чу
жині”, не є доля Мазепивигнанця, а утвердження 
його героїзму та слави. Р. Пилипчук розлого цитує 
патосний пасаж Миколи Садовського: “Ти, славний 
гетьмане, ти, останній нащадку колишньої вільної, 
багатої, свободолюбної України! Ти, поборнику свя
тий, що не хотів себе лічити рабом серед зграї доно
щиків, блюдолизів, підніжків, грязі і рабів! Се ти! Так 
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ось де ти знайшов собі місце довічного покою!”[5], 
який є для нього квінтесенцією розуміння діяльности 
гетьмана.

Вітчизняний театр у 1990ті рр. не раз виявляв 
саме національнопатріотичний і героїчний нара
тив у мазепинській тематиці. Та все ж аналізувати 
вистави – це прерогатива театральної критики, тоді 
як Р. Пилипчук прагнув до формування образу Ма
зепидостойника силами істориківнауковців. Тим 
більше, що для цього були незаперечні підстави: 
численні інсценізації трилогії Богдана Лепкого на 
галицькій сцені 1930–40х рр. і стильна постановка 
романтичної драми Юліуша Словацького в Театрі 
Миколи Садовського у Києві 1913 р.

Тож, з подачі Ростислава Пилипчука вже у 
2000ті рр. вийшли вагомі наукові розвідки його учнів, 
театрознавців Ганни Лемещенко “Трагедія “Мазепа” 
Ю. Словацького в українському театрі наприкінці 
ХІХ та на початку ХХ ст. (1897–1918)”[6] та Романа 
Лаврентія[7] і Світлани Максименко[8] про інсцені
зації романів Б. Лепкого в Галичині. Як свідчили у 
приватному спілкуванні самі автори, саме Ростислав 
Ярославович інспірував їх до розроблення мазепин
ської тематики, а потім “витискав” найдокладнішу 
інформацію про драматичні тексти з центральним 
образом Мазепи, про сценічну інтерпретацію цього 
образу, про сприйняття його глядачами і, що важливо, 
спонукав до подальшого розроблення проблематики. 
Відповідно у своїх статтях Г. Лемещенко і Р. Лав
рентій чимало уваги приділили Мазепі в театраль
ній культурі загалом, згадали численні романтичні 
поеми ХІХ ст., присвячені його догетьманському 
періоду, вказали на літературознавчі дослідження 
цих текстів.

Очевидно, що наступні розвідки вітчизняних 
театрознавців, стимульовані Р. Пилипчуком, мали 
охоплювати дедалі ширше коло “мазепинської” дра
матургії, оскільки у другій половині ХІХ ст. п’єси про 
Мазепу стали дійсно мегапопулярними в Україні та в 
Америці. Це були два, зовсім не залежні один від од
ного потужні театральні потоки, про існування яких 
Ростислав Ярославович знав. Кожний з них пред
ставляв значний корпус драматургії, а також численні 
вистави, які у свій оригінальний спосіб показували 
гетьмана Мазепу і юнака на ймення Mazeppa. Але до
ручити комусь серйозне опрацювання цієї тематики 
Р. Пилипчукові так і не випало [9].

Про перший потік (американський) українсько
му пострадянському театрознавству стало частково 
відомо завдяки науковцям з діяспори [10], але голо
вним чином через публікацію Ксени Кебузинської 
““Mazeppa” Марі де Ґранваль на французькій оперній 
сцені” [11]. Як свідчить назва статті північноамери

канської дослідниці, її основна увага зосереджувала
ся на оригінальній французькій опері, написаній на 
сюжет пушкінської “Полтави” 1892 р., що успішно 
виставлялася на французькій сцені. Фантастично 
ретельний підхід до джерел і обставин виникнення 
того чи іншого сценічного твору не дозволив К. Ке
бузинській оминути увагою гіподрами, де головною 
дійовою особою був юнак Mazeppa і які широко 
виставлялися спочатку в Північній Америці, а потім 
в Европі. 

Отже, 1831 р. з’явилася мелодрама англійця Генрі 
Мілнера, яка фактично була адаптацією для сцени 
поеми “Мазепа”, що її написав 1818 р. Джордж Бай
рон. Г. Мілнер використав поетичну історію кохання 
молодого пажа Яна Казимира до дружини польсько
го шляхтича Фальбовського і змайстрував п’єсу під 
назвою “Мазепа, або дикий кінь з Тартарії”. Цент
ральною, а головне найефектнішою сценою цієї ме
лодрами став показ шаленого коня, до якого спини 
був прив’язаний оголений красень, якого підстеріг і 
провчив ревнивий чоловік. 

Згодом ця мелодрама стала популярною в США, 
й спочатку виставлялася у звичний для того часу 
спосіб. Лет коня із прив’язаним до нього Мазепою 
примітивно відтворювався за допомогою вирізано
го з картону вершника, яким керували зза куліс, а 
потім замість задника почали використовувати ру
хому панораму. Однак, у середині ХІХ ст., завдяки 
поєднанню Мазепи з конем, поетизація образу якого 
навіть зблизила його з мітологічним Пегасом, виник 
особливий вид кінних вистав (equestrian drama) або 
гіподрам за участю справжнього коня. 

Саме тоді, коли популярність гіподрами про Ма
зепу набирала обертів, а вимоги публіки до сценіч
ного образу Мазепи зростали, в 1861 р. роль юнака 
зіграла молода актриса Адач Ісаак Менкен. З приводу 
цього американські дослідники писали, що актриса, 
яка стала опісля надзвичайно популярною [12], за
хоплювала глядача: “у знаменитій кульмінаційній 
сцені, одягнена в трико тілесного кольору, що створю
вало ілюзію, ніби на спині коня, який скакав вздовж 
рампи, було прив’язане оголене тіло” [13]. У другій 
половині ХІХ століття трюк з роллю Мазепи на коні 
повторювали й інші американські актрисинаїзниці, 
а саму гіподраму почали показувати в европейських 
містах у цирках або в спеціяльно призначених для 
таких видовищ спорудах[14]. 

Ймовірніше за все, подробиці театральних місти
фікацій довкола постаті українського гетьмана Івана 
Мазепи залишились не відомими Ростиславу Яросла
вовичу Пилипчуку. А от про другий театральній потік, 
тобто корпус українських “мазепинських” п’єс другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст. та їхні постановки, 
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він точно знав. П’єс про Мазепу під різними назвами 
було написано вітчизняними драматургами (О. Ва
силенко, В. Захаренко, Л. Манько, К.  Мирослав
ськийВинников, Ю. Косиненко, І. КарпенкоКарий, 
І.Чепурний та ін.) близько тридцяти. І вони доволі 
широко ставилися в 90х рр. ХІХ ст. в трупах Дмитра 
Гайдамаки, Трохима Колесниченка, Миколи Садов
ського, Панаса Саксаганського та інших. 

За невеликими винятками, це були не оригінальні 
твори, а довільні переробки “Полтави” Пушкіна, де 
головні сюжетні перипетії оберталися довкола сто
сунків старого Мазепи і його юної хрещениці Мотрі 
Кочубеївни. Звісно, увесь цей корпус текстів, включ
но з драмою І. КарпенкаКарого, вперше опублікова
ною лише 2012 р., автор якої ховався під псевдонімом 
Тугай[15], не сприяв героїзації українського гетьмана. 
Однак не зважати на його активну присутність в ук
раїнському театральному дискурсі теж не варто, тим 
більше, що, укладаючи розділ про театр в “Історії 
української культури”, Р. Пилипчук неодноразово 
згадував про постави таких творів. 

Як уже зазначалося, в другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. українські трупи різного художнього 
рівня постійно зверталися до мазепинської теми, але 
найактивнішим у цьому був Микола Садовський. У 
1880ті рр. в трупі СтарицькогоКропивницького він 
грав Семена Палія, а в 1890ті – Мазепу, ставив п’єси 
про останню Мазепину любов у своїй мандрівній 
трупі, а в київському театрі про молодого Мазепу – 
джуру Яна Казимира. Приміром, прем’єра “Мазепи” 
К. МирославськогоВинникова відбулася в його трупі 
у квітні 1895 рр. під час київських гастролей. Вра
ження від цієї вистави записав у своєму щоденнику 
юний семінарист Сергій Єфремов: “Перед твоїми 
очами проходить драма наче не на сцені, а в дійсному 
житті. Найкращою грою, як завжди, визначувалася 
Заньковецька, що грала Марусю. Геніяльна артистка 
виконала свою трудну ролю так реально і робила таке 
вражіннє, що не можна було навіть придивитись га
разд до гри инших артистів [...] Весь театр завмирав 
від жалю за нещасною долею Марусі. Навіть сльози 
викликала гарна гра. Садовський добре виконав ролю 
Мазепи, хоч в деяких місцях ніби трохи не підкреслив 
як слід своїх слів. Карпенко, що грав Кочубея, теж 
виразно виконав свою ролю. Найкращими вийшли 
в його сцена прокляття дочки і Мазепи і допрос в 
тюрмі. Загорський добре підкреслив хитрість і єхид
ство Орлика; в його грі було щось Мефистофель
ське” [16].

Наступного літа 1896 р. трупа Миколи Садов
ського знову приїхала до Києва з “Мазепою” К. Ми
рославськогоВинникова. Але це вже не була екс
клюзивна вистава, оскільки в квітні того ж року до 

репертуару п’єсу взяло товариство П. Саксаганського 
та І. КарпенкаКарого [17]. Цього разу виставу вельми 
критично відрецензував журналіст М. Порядинський 
[18], який, зокрема, писав, що СадовськомуМазепі 
під час освідчення Марусі “не вистачало переконли
вости, глядач не бачив душевної боротьби, виклика
ної обставинами, – зіткнення різних почуттів і при
страстей, які ведуть до драматичного кінця”[19], а 
М. Заньковецька у ролі Марії не була виразною, бо 
“мабуть, ця роль була зовсім не в її амплуа. Вона час
то впадала то в надлишковий драматизм, то в нудотну 
солодкавість”[20], і зовсім невдалим було виконання 
ролі Кочубея Петром Карпенком: “Сцена Кочубея у 
тюрмі йому зовсім не вдалася. Тут слід було виділити, 
з одного боку, християнське почуття, що вимагало 
прощення ворогам, а з другого – почуття помсти, що 
викликало у ньому внутрішню боротьбу в очікуванні 
страти”[21]. 

Згодом, власне після об’єднання братів Тобіле
вичів 1898 р., драму К. МирославськогоВиннико
ва з репертуару корифеїв остаточно витіснила п’єса 
І. КарпенкаКарого “Мазепа”, де роль гетьмана знову 
виконував Микола Садовський, Марію грала Любов 
Ліницька, Василя Кочубея – Іван КарпенкоКарий, 
Семена Палія – Панас Саксаганський. Водночас, 
трупа Марка Кропивницького взяла до свого репер
туару твір О. Василенка “Маруся Кочубей і Мазепа” 
й показувала його на гастролях у СанктПетербурзі 
1897 р.

Як зазначалося вище, для переважної більшости 
українських драм ХІХ– початку ХХ ст. про Мазепу 
точкою відліку була поема “Полтава” і, можливо, це 
зупиняло Р. Я. Пилипчука від повноцінного залучення 
таких текстів до мазепинського героїчного дискурсу. 
Але навіть за цих обставин, про які згадував С. Єфре
мов – “Авторові драми [йдеться про К. Мирослав
ськогоВинникова. – Г. В.] можна тільки поставити за 
вину те, що він писав свою драму під впливом, досить 
великим, “Полтави”, а се шкодило драмі. Тільки в 
деяких місцях автор заставляє Мазепу говорити про 
свою любов до України, а меж тим він справді лю
бив її, як відомо із історичних джерел” [22], Мазепа 
поставав на українській сцені передовсім трагічним, 
але славним гетьманом.

Протягом багатьох років українські трупи пред
ставляли на кону гетьмана Мазепу, повсякчасно ози
раючись на цензуру. А як тільки її не стало, табуйо
ване ім’я Івана Мазепи виявилося для українського 
театру посправжньому знаковим. Про це, більш 
ніж переконливо, написав у 1917 р., згадуючи свій 
військовий досвід, Микола Садовський, це спробу
вала довести своєю драмою “Іван Мазепа” 1926 р. 
Людмила СтарицькаЧерняхівська. Не в змозі сам 

ганна ВЕÑЕЛОВÑькА 
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охопити простір театральної мазепіяни, шануваль
ник точних дат і вивірених прізвищ, історик театру 
Ростислав Ярославович Пилипчук мислив постать 
Мазепи в категоріях майбутнього. Він сподівався, 
що про Мазепу писатимуть і писатимуть, варто лише 
дати цьому імпульс.
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Доводиться констатувати, що у ХХІ ст. зі сфе
ри побутового спілкування практично зник такий 
спосіб як класичне листування: папір, конверт, пош
това скринька і т. ін. Звичайно, певною мірою він був 
замінений електронним листуванням, що зберігається 
нетривалий час і згодом просто самознищується в 
електронній скриньці. А останнім часом комунікатив
ну функцію на себе перейняли різноманітні онлайн 
ресурси, що не потребують ані правил написання 
листа, ані правил граматики й синтаксису і скеровані 
найчастіше виключно на передавання інформації. 
Таким чином, поступово нівелюється і навіть втра
чається одне із найпродуктивніших, на наш погляд, 
наукових джерел у галузі гуманітаристики загалом і 
театрознавства зокрема – епістолярій. У цьому кон
тексті нагадаємо думку письменника і мемуариста, 
археолога, мистецтвознавця й журналіста Ю. Домб
ровського, який зазначав: “Як актор не здатен грати 
текст, якщо йому не зрозумілий підтекст, так і доку
мент нічого не відкриє письменникові чи історику, 
поки не стане зрозумілим, що криється за його ряд
ками і віддзеркаленням якої гри він виступає. Нато
мість, зображальна сила у правильно прочитаного 
та витлумаченого документа – чи то поліцейський 
рапорт, чи любовний лист або портрет – величезна. 
Його автентичність, синхронність, його форма (адже 
це – відлам часу, що дійшов до нас), чіткість, непід
купність і незалежність, тобто свобода від будьяких 
подальших нашарувань і тлумачень, надають йому 
ту єдину вірогідність, якою справжній художник не 
повинен нехтувати. Потрібно лишень бачити, що 
криється за цим документом” [1]. 

Науковці, які занурюються в лабіринти історич
них подій та явищ, завжди активно використовували 
есеї, мемуарні й художні твори, в основі яких лежить 
листування тих особистостей (зрозуміло, не тільки 
митців, а й – полководців, мандрівників, вчених), які 
залишили нащадкам власні спогади у формі епіс
толярію. Плініймолодший, М.Ф. Вольтер, Ф. Чес
терфілд, Ф. Шопен, Б. Лятошинський, Леся Україн
ка... Зазначу також що, як наука, епістологія й досі 
не має чітких характеристик і вимірів, виступаючи, 
зазвичай, як підрозділ гносеології. Найвагомішим 
проривом у підкресленні значущости епістології у 

Еп²ÑТОЛяР²Й – 
як НАУкОВЕ дЖЕРЕЛО ТЕАТРОЗНАВÑТВА

Наталія вЛаДИМИРова

сфері історичного джерелознавства та мистецтво
знавства вважаємо монографічне дослідження до
ктора мистецтвознавства М. Копиці “Епістологія в 
лабіринтах музичної історії”. У своїй монографії, 
вказуючи на багатофункціональність епістолярію, 
авторка пропонує чіткий і структурований перелік 
його завдань як об’єктивного фактору основного іс
торичного джерела: “поповнення історикокультурної 
панорами; висвітлення елементів культури часу; на
креслення соціяльнопсихологічних портретів груп 
сучасників, їх історикополітичне підґрунтя; введення 
до науковокультурного обігу нових джерел усіх мож
ливих шарів пізнання” [2].

Листи, на думку дослідниці, можна і належить 
розглядати і як “суб’єктивний фактор: реконструк
ція сторінок життєвого шляху, тобто біографічний 
чинник; комплексне наукове дослідження творчої 
спадщини; фактор творчої лабораторії митця; харак
теристика психологічних рис особистости, їх еволю
ції; визначення різних типів суб’єктного сприйняття 
однієї і тієї ж історичної події” [3]. 

На наш погляд, цитоване дослідження М. Копиці 
може слугувати прикладом для аналогічних наукових 
структурованих розвідок та узагальнень й у площині 
театрознавства. Вважаємо також, що молоді науковці, 
які мають хист до пошукової роботи, намагаються 
оволодіти відстороненим аналізом історичного фак
тажу, опановують особливості окремих сфер біогра
фізму, повинні приділяти більше уваги саме епісто
лярію – як одному із найпотужніших наукових джерел 
у висвітленні української театральної культури.

У контексті заявленої теми пропонуємо увазі 
читачів уривки з декількох листів, що зберігають
ся у власному архіві автора цієї статті. Документи 
оприлюднюються вперше і безпосередньо стосу
ються декількох знакових особистостей в історії ук
раїнського театру. Поперше, це, звичайно, славетна 
актриса української сцени – Марія Заньковецька, 
постать якої не потребує коментарів. Подруге – її 
вірна подруга в останні роки життя, акторка, історик 
українського театру, яка чимало зробила для популя
ризації української культури – Наталія Михайлівна 
БогомолецьЛазурська (1880–1958). І, нарешті – до
слідник життя і творчости М. Заньковецької – Сергій 
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Миколайович Дурилін. Коротко прокоментуємо його 
життєпис, адже саме його монографія “Марія Зань
ковецька. 1854–1934. Життя і творчість” вважається 
найґрунтовнішим дослідженням про гордість ук
раїнської сцени. Отже, С. М. Дурилін (1886–1954) – 
російський письменник, історик літератури й театру, 
мистецтвознавець. Закінчив 1914 р. Московський 
археологічний інститут, а 1917го він – член релігій
нофілософського гуртка – прийняв духовний сан. 
Уперше був звинувачений 1922 р. в “антирадянсь
кій діяльності” і висланий до Челябінська, а 1927 р. 
стався другий арешт ученого з висилкою до Сибіру. 
Повернувшись у 30ті рр. до Москви, згодом працю
вав у Державному інституті театрального мистец
тва, а потім в Інституті історії мистецтв АН СРСР. 
С. М. Дурилін є автором праць з історії російської 
літератури, зарубіжної музики, живопису, театру. До
сліджував проблеми психології художньої творчости, 
зв’язки літератури з іншими видами мистецтва, зок
рема – з театром. Однією з його фундаментальних 
праць про театр є, як уже зазначалося, монографія 
про М. К. Заньковецьку, верстка над першим видан
ням якої була завершена за три дні до смерті вче
ного. Спочатку книга вийшла друком російською 
мовою 1954 р., а вже рік потому – українською. Її 
друге перевидання побачило світ 1982 р. (до речі, 
одним з його рецензентів виступив Р. Я. Пилипчук). 
Цікавим є й той факт, що у передмові до моногра
фії С. М. Дурилін підкреслював: “Справжнім дру
гом цієї книги, протягом усієї моєї праці над нею, 
була Н. М. Лазурська. Найближча товаришка Марії 
Костянтинівни, Наталія Михайлівна передала мені 
все своє тридцятирічне листування з нею – це до
рогоцінне джерело, що допомагає з’ясувати бага
то речей у складному життєвому і творчому шляху 
М. К. Заньковецької” [4]. Як бачимо, висловлюючи 
подяку Н. БогомолецьЛазурській, Сергій Миколай
ович особливо підкреслює значення для нього саме 
епістолярної спадщини – “дорогоцінного джерела”, 
що завжди допомагало дослідникові в його копіткій 
пошуковій справі. 

До речі, про особливі, вкрай повні довір’я за 
своєю відкритістю й щирістю взаємини М. К. Зань
ковецької і Н. М. БогомолецьЛазурської свідчать й 
листи актриси до її молодшої подруги. Ось, напри
клад, уривок із одного з них: “Начну с того, дорогой 
мой друг, родная моя душа Тася, что я нахожусь по 
сей день в Нежине и болею, болею без конца… Мне 
жаль тебя до слез, я плачу и плачу от того, что не 
могу по старости с прежней экспрессией воспринять 
или вернее понять твое страдание. Не забывай, что я 
актриса старой школы: эквилибристика, актробати
ка, загробный тон, полутона, искания – мне чужды. 
Изображать людей до сотворения мира, если тако

вые существовали, и изображать еще тех, которые 
будут еще после конца мира – тем более для меня 
непонятно” [5]. 

На наш погляд, за цими відчайдушними рядками 
простежується не лише неймовірно тепле ставлення 
М. К. Заньковецької до адресатки; тут відчитуємо 
певні коди сприйняття акторкою того мистецького 
середовища, в якому вона опинилася у 20ті рр. 

Не вдаючись до подробиць, зауважу лишень, що 
під час відбудови меморіяльного Будинкумузею 
Марії Заньковецької у Києві з метою наповнення 
його експозиції і фондів мені довелося декілька разів 
бути у відрядженні у Москві, де мешкав син Наталії 
Михайлівни – Вадим Володимирович Лазурський 
(1909–1994). Безпосереднє спілкування з цією люди
ною – відомим графіком, художником книги і шриф
тів, каліграфом, роботи якого стали класичними зраз
ками книжкового дизайну, потім мало продовження 
й завдяки листуванню. Вводячи сьогодні декілька з 
тих листів В. В. Лазурського у театрознавчий обіг, 
вважаю за необхідне підкреслити їхню цінність як іс
торичного фактажу, що потребує подальшого вивчен
ня та осмислення тих подій, тих особистостей, про 
які у них йдеться. І які, безсумнівно, так а чи інакше 
прямо чи опосередковано були причетними до тво
рення високомистецького національного культурного 
простору. А цитований епістолярій “…є тим самим 
засобом спілкування, на підґрунті якого науковцям 
відкривається можливість показати досить специфіч
ний процес взаємодії, переходу чи співіснування в 
свідомості письменника “буттєвих” і “творчих” мо
ментів, відтворити ситуацію, коли зникає межа між 
буттєвим та естетикохудожнім баченням світу” [6].

Додаємо, що листи В. В. Лазурського подаються 
мовою оригіналу зі збереженням ортографії та син
таксису автора.

Лист № 1 
“Я просмотрел мамины и свои письма, относящи

еся к двум последним годам жизни С. Н. Дурылина. 
Вот самое существенное:

Познакомился я с Дурылиными в Болшеве, в 
феврале 1954 года и бывал у них довольно часто, 
живя и лечась в Болшевском Доме творчества кине
матографистов (санаторного типа) зимой этого года. 
К сожалению, дневниковых записей за этот период 
(с 10 февраля по 17 марта 1954) нет вовсе – я их сов
сем не вел в Болшевском санатории. В моих письмах 
маме (от 13.Ш. и 24.Ш.) тоже нет почти ничего о 
Дурылиных.

В письмах от мамы:
1) от 6 апр. 1954: Дурылин приедет в Киев 10 ап

реля. (Приехал)
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2) от 19 апреля в Киеве с 10го по 22 апр. Будет 
происходить

“Дурылиада” (мамино выражение), т.е. Дурылин 
будет выступать с лекциями (какими – не сказано). В 
конце апреля Дурылины, повидимому, уже вернулись 
в Болшево – 2 мая мама получила от них письмо из 
Москвы.

3) В июле 1954 мама снова “часто видится с 
Дурылиными” в Киеве.

Написала Сергею Николаевичу “в альбом” стихи 
Надсона (какие – не пишет) – это в письме дат. 1 июля 
1954. А в письме дат. 9 июля “Дурылины просили 
передать Диме (т.е. мне), чтобы он их посещал” в 
Болшеве. К сожалению, я не мог тогда воспользовать
ся этим приглашением (хотя очень хотел – влюбился 
я в Сергея Николаевича, что называется, “с первого 
взгляда”). С ним было необычайно интересно гово
рить об искусстве вообще, в особенности же – об 
итальянском Возрождении. В Болшеве он дал мне на 
прочтение книгу Павла Муратова “Образы Италии” и 
разговоры с ним вращались, главным образом, вокруг 
этой книги. Кроме того я тогда же (зимой 1954) позна
комился с полным текстом его замечательной биогра
фии Нестерова. Сергей Николаевич очень интересно 
комментировал некоторые фрагменты, которые в то 
время заведомо не могли быть еще опубликованы.1

4) В начале октября 1954 в Киеве происходила 
“Заньковецкая сессия”, на которой Дурылины, пови
димому, не были): он был очень загружен московской 
работой). А в письме от 15 декабря мама сообщает мне 
о смерти Сергея Николаевича (14 дек. 1956) … [7].

Лист № 2
“В письме дат. 18го апреля 1955 мама сообщает 

мне, что хочет написать воспоминания о С. Н. (по 
письмам его к ней). Этих писем в моем “мамином” 
архиве я не видал. Вероятно, мама их отдала в ваш 
киевский музей?

В письме от 6 мая 1955: мама закончила воспо
минания о Дурылине. Назвала их “Лебединая песня”. 
А 18го мая у мамы произошел тромб в мозгу (об 
этом мне сообщил брат, Александр Владимирович, 
“Алик”).

В письме дат. 18 июня 1955 брат пишет мне о том, 
что отослал И. А. Дурылиной2 два экз. “маминой” ста

1 Полностью этот труд С. Н. не опубликован и по 
сей день. Текст Дурылинского “Нестерова”, вошедший 
в серию “Жизнь замечательных людей, изобилует купю-
рами, никак не отмеченными (что у нас общепринято). 
(Примітка авторки листа).

2 Ірина Олександрівна Дуриліна – дружина С. М. Ду-
риліна – прим. автора

тьи о Дурылине (вероятно, именно эту “Лебединую 
песню”, которая роковым образом стала и ее лебеди
ной песнью: хотя маме и суждено было прожить еще 
около трех лет (она умерла 19 марта 1958), но писать 
совсем не могла.

За последнее время я узнал много нового для себя 
о Дурылине. В ссылке он побывал дважды: в первый 
раз в Челябинске (1923–24 гг.), во второй – в Томске 
(1928–30). Но это особый сюжет” [8]. 

І ще раз підкреслимо: на наш погляд, за цитова
ними уривками з листів В. В. Лазурського криється 
чимало цікавих, “особливих сюжетів”, що потребу
ють значно глибшого та детальнішого занурення у 
біографії їхніх дійових осіб, вивчення обставин, що 
викликали ті чи інші їхні вчинки, та культурного се
редовища, на тлі якого розгорталися згадувані події. 
У контексті викладеного наведемо цитату ще однієї 
сучасної дослідниці, де вага епістолярію підкреслена 
з позиції його значення як одного із надважливих 
чинників формування творчої особистости: “Фено
мен епістолярію, так само, як і потенціал художньої 
та наукової творчості, є потужним чинником культу
ротворчих процесів, але саме епістолярна спадщи
на виявляє психологічні та моральноетичні “зрізи” 
творчої особистості, що, зрештою, і визначають її 
подальший рух на мистецьких та теоретичних те
ренах” [9].
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Наукові читаННя                       Пам’яти академіка Ростислава ПилиПчука

На початку ХХ ст. повсякденне культурне життя населення Украї
ни було досить насиченим. В Україні, поряд із професійним театром, 
набуває особливого розвитку аматорський театральний рух. Зокрема, 
у робітничому середовищі, на заводах і фабриках, з’являються спри
ятливі умови для розвитку аматорського театру. Майже в кожному 
повітовому містечку, у великих селах, на вузлових залізничних стан
ціях виникають театральні гуртки. Ними керують колишні учасники 
аматорських театрів великих міст, насамперед інтелігенція – учителі, 
лікарі, землеміри, діячі земств.

У зв’язку з розвитком аматорського театру значно зросла й пот
реба у драматичній літературі. Прагнучи створити новий, актуаль
ний репертуар, аматори перекладали українською твори російських 
драматургів, а часом і самі писали п’єси.

Видавництва, які займалися випуском української літератури, 
намагалися задовольнити ці потреби. Тому спроби видання дра
матичних творів книгами невеличкого формату та об’єднання їх в 
спеціяльну серію під назвою “Театральна бібліотека” відбувались 
ще на початку ХХ ст. 

Так, зокрема, у Чернівцях у друкарні товариства “Руська Рада”, 
накладом Йосипа Стадника друкувалася так звана “Бібліотека те
атральна”, в якій серед інших книг у 1909 р. вийшла трагедія авс
трійського поета та драматурга Франца Грільпарцера “Хвилі моря і 
любви” (у перекладі Петра Карманського) [1].

Тоді ж серію “Театральна бібліотека” випускала також дру
карня Першої Київської друкарської спілки. В цій серії вийшли 
трагедія “Маковеї” німецького письменника Отто Людвіга (1910) 
[2], драма “Міреле Ефрос” єврейського драматурга Я. Гордіна 
(1910) [3] та ін.

Заслуговує на увагу також видавнича серія “Театральна Библіо
тека”, яка виходила в Коломиї у 1898–1914 рр. накладом в друкарні 
М. Білоуса. Як вказує у своїй статті І. Степова, в ній публікувалися 
драматичні твори переважно галицьких письменників (І. Трембиць
кого, І. Луцика, П. Федисіва, Г. Полянського та ін.), призначені для 
потреб українських аматорських театрів [4].

Аматорський рух, який відігравав значну роль у становленні 
української національної культури, продовжував розвиватись і після 
1917 р. Аматорство у сфері мистецтва дехто вважав тоді мало не 
ідеальним варіянтом творчости, його художні досягнення іноді пере
більшували і протиставляли досягненням професійного мистецтва. 

Як писала Людмила Дорогих у своєму дисертаційному дослід
женні “Аматорське мистецтво як історикокультурне явище (на ма
теріалах України другої половини XIX ст.)”: “Ототожнення ама
торської художньої творчості з абсолютно вільною діяльністю, що 
не пов’язана з недоліками та обмеженнями суспільного поділу праці 

“ТЕАТРАЛьНА Б²БЛ²ОТЕкА” ВИдАВНИцТВА “РУх”.
принципи відбору та читацьке призначення

юліана ПоЛяКова

Обкладинка книги Ф. Грільпарцера 
“Филї моря і любови” (1909).

Обкладинка книги Я. Гордіна 
“Миреле Ефрос” (1910).
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(вузька спеціалізація, залежність від комерційних від
носин тощо), призвело до відмови від терміну “ама
торство”. За художнім аматорством пролетарських 
мас вже із середини 20х років закріпилась нова наз
ва – “художня самодіяльність”. Вона була поклика
на не тільки підкреслити соціальну однорідність та 
масовість пролетарського аматорства, а також його 
зв’язок з революційними подіями та марксистською 
ідеологією, але і прагненням декларувати її повну 
свободу від “запрограмованості” професійних худож
ніх шкіл, стильових напрямів і, навіть ширше, – від 
усякої інституалізації художнього життя” [5].

Як відомо, політика українізації, цю діяла протя
гом 1920х рр., сприяла українському національно
му відродженню. Але сфера духовного життя краї
ни постійно перебувала під наглядом влади. Влада 
наполягала на тому, щоб вистави художньої само
діяльности, здійснені у нових формах, носили, так 
би мовити, “наступальний”, класовий характер. Саме 
так трактувалися твори класиків, саме це пропону
вали так звані “агітп’єси”, які активно створювалися 
і не менш активно виходили друком. У 1920ті рр. 
одразу декілька державних і кооперативних видав
ництв спробували започаткувати серію, присвячену 
драматургії. З рецензій ми бачимо, що доволі значний 
відсоток видань становили саме агітаційні п’єси, які 
часто викликали критичні зауваження через свою не
досконалість. Валентина Школа у статті “Функціону
вання жанру агітп’єси в українській драматургії 20х 
років ХХ століття” дала доволі нищівну характерис
тику цієї літературної продукції: “Агіткам властива 
композиційна деструкція: вони вирізняються фраг
ментарністю, мозаїчністю сюжету, нерозробленістю 
конфліктів; персонажі таких творів схематичні, не 
індивідуалізовані, найчастіше безіменні…” [6]. Але й 
учасники ставилися до цих п’єс достатньо скептично. 
Рецензент журналу “Нове мистецтво”, який сховав
ся за криптонімом Н. Ш., відзначав, роблячи огляд 
нової драматургії: “Для п’єс з сучасного сільського 
життя у нас виробився вже трафарет. Всі такі п’єси 
давно подібні одна на одну і стільки ж часом далекі 
від живого життя на селі і бездарні. Коли береш до 
рук якусь новеньку книжечку, видану ДВУ, Книго
спілкою, Рухом чи ще кимось з написом “Театральна 
бібліотека”, то найперше подумаєш собі, значить, ще 
одна п’єса з сільського життя” [7]. А в рецензії на 
драму Є. Кротевича “Вовченя (Лю)”, яка вийшла в 
згаданій серії видавництва “Рух”, рецензент “Культ
робітника” Коваль, переказавши доволі заплутаний 
сюжет п’єси, зауважував: “Вовченя” належить до та
кого типу п’єс, що не мають своєї чіткої установки: 
невідомо для якого театру вона написана – чи для 
великого профтеатру, чи для клубного гуртка. <…> 
П’єсу зроблено непогано. Трошки, правда, задовгі 

окремі монологи, “книжно” розмовляють Коваленко, 
Казанок і Вернигорога і занадто вже утрируваним 
виходить Серж. <…> Але досить живі монологи, 
сценічні образи й насиченість дій гарантують, що 
п’єса при відповідній роботі режисера над нею зможе 
дати неабиякий успіх” [8]. 

У цей час ДВУ (Державне видавництво України) 
започаткувало серію “Народня театральна бібліоте
ка” в обробці і за редакцією письменників спілки 
“Плуг”. Зокрема, в цій серії були випущені “Сава Ча
лий” І. КарпенкаКарого (Тобілевича), “По ревізії” 
В. Муринця, “Боротьба” Т. Степового, “Ой, не ходи, 
Грицю…” М. Старицького, а також п’єса Л. Дмитро
вої “Голота” за повістю В. Винниченка. Пізніше ДВУ 
видавало також серію “Театральна бібліотека”, в якій 
вийшли такі твори, як “Катіна любов, або будівельна 
пропаганда” Ю. Шпола, “Перемогли” І. Пройдисвіта, 
“Чорнозем ожив” Ю. Бедзика, “Любов і дим” І. Дні
провського, “97” М. Куліша та ін. (1930). Підчас чер
гової реорганізації видавничої справи, ДВУ об’єднали 
з іншими видавництвами і створили Державне видав
ниче об’єднання України (ДВОУ). До складу ДВОУ 
входило (серед інших галузевих) видавництво “Літе
ратура і мистецтво”, яке продовжувало випуск серії 
“Театральна бібліотека”.

Серію “Театральна бібліотека” видавала також 
“Книгоспілка” – українська видавнича і книготорго
вельна кооперативна організація. Діяла вона в Києві 
(1918–1920 рр.; керівник М. Стасюк) та Харкові 
(1923–1931); були філії у Києві та Одесі. Як видав
ництво вона існувала до кінця 1930 р., потім була 
перетворена на книготорговельне об’єднання – Ву
коопкнигу. Серед видань серії можна назвати “Гай
дамаки” за Т. Шевченком (інсценізація Л. Курбаса, 
1926 р.). 

На заході, у Тернополі, у видавництві “Поділля” 
виходила серія “Подільська театральна бібліотека” 
(1926–1938), головним редактором якої був Воло

Юліана пОЛякОВА

Логотип видавництва “Рух”.
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димир Мартиневич. Вона також займалася публі
кацією і розповсюдженням драматичних творів для 
аматорських театрів. Накладом “Подільської теат
ральної бібліотеки” вийшли такі твори як “Маруся 
Богуславка” М. Старицького, “Заклятий яр” Якова 
Косовського, інсценізації Петра Франка за повістя
ми Івана Франка “Захар Беркут” (1928) і “Борислав 
сміється” (1930), твори Б. Грінченка, В. Чубатого, 
І. Мілковського, С. Бучака, Я. Водяного, С. Білої та 
інших. Це видавництво мало також серію “Діточий 
театер”, в якій випустило п’єси “Ще ся той не вродив, 
щоб усім догодив” Є. Рудого (за Сидором Воробке
вичем, 1927), “Русалкабжілка” (драма на три дії за 
Ф. Томеком, 1928 р.) та ін.

Виходила драматургічна серія і у Львові, у ві
домому видавництві “Русалка”, яке діяло у 1911–
1939 рр. і друкувало твори українських та зарубіжних 
літературних класиків, п’єси, дитячі твори, поштові 
листівки і репродукції, картини українських митців. 
Власником видавництва був галицький журналіст 
Григорій Гануляк.

“Театральна Бібліотека” “Русалки” налічувала 
понад 150 видань. Це були невеликі за обсягом (40–60 
сторінок) драматичні твори, призначені переважно 
для театральних гуртків. Леся Кусий у своїй стат
ті відзначала, що “Г. Гануляк надавав перевагу не
складним для постановок п’єсам – коротким веселим 
одноактівкам: жартам, фарсам, 147 комедійкам, а та
кож скетчам, сатиричногумористичним монологам, 
куплетам, декламаціям. Велику частку в цьому жанрі 
складали сценічні твори самого Г. Гануляка, видані 
в “Театральній Бібліотеці” під псевдонімом Григорій 

Обкладинка книги Г. Бергера 
“Потоп” (1925).

Обкладинка книги Є. Кротевича 
“Вовченя (Лю)” (1928).

Обкладинка книги І. Кочерги 
“Алмазне жорно” (1930).

Марусин. Назвемо найпопулярніші з них, які нерід
ко ставились на самодіяльній сцені: “Хоч раз його 
правда”: жарт (1923), “Мовчи, язичку – будеш їсти 
кашу”: жарт (1923), “Хлопський син”: комедія (1926), 
“Жінка горою”: жарт (1929), “Чудернацький народ”: 
монологи, сміховинки, куплети (1937), видана під 
псевдонімом Гр. Солодкович” [9].

Серед харківських видавництв найпослідовніше 
ця ідея була реалізована кооперативним видавництвом 
“Рух”, яке з 1921 р. працювало у Харкові, а з 1925 р. 
мало своє відділення в Києві. Воно спеціялізувалося 
на виданні літератури українською мовою. Діяльність 
видавництва висвітлює книгознавиця Надія Подоляка 
у своїй монографії “Харківське кооперативне видав
ництво “Рух” (1921–1933)”. Вона пише: “Жанровий 
доробок видавничої продукції репрезентує всі роди 
художньої літератури. Особлива увага приділялася 
виданню театральних п’єс. Меншим накладом дру
кувалися повісті та романи” [10]. 

Видавництво, очолюване Правлінням, діяло згід
но зі статутом. Кожен, хто вступав до цього товарис
тва, здавав вступний внесок (10 тис. карб.) та пай 
(200 тис. карб.). Всі питання вирішували Загальні 
збори, які обирали Раду товариства, а безпосередньо 
справами керувало Правління у складі 3 осіб (Е. Ма
каревич, І. Лизанівський, Я. Стороженко). 

За роки своєї діяльности видавництво випус
тило близько 300 назв загальним накладом близько 
2 млн. видань. “Рух” мав широку мережу крамниць, 
де реалізувалася його продукція. Крім того, книги 
розповсюджувалися по бібліотеках, школах, клубах, 
хатахчитальнях.
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Популяризаторська специфіка діяльности “Руху” 
знайшла відображення у його логотипах. На першо
му з них було зображено робітника, – він тримає у 
руці книгу, що випромінює сяйво. Типова для того 
часу символіка чимось нагадує знамениту скульпту
ру В. Мухіної “Робітник і колгоспниця” (1936). У 
1930х рр. логотип став лаконічнішим, але не менш 
символічним: на тлі згорнутого сувою були зображені 
сходи з літерами – назвою видання. Причини зміни 
логотипу нам не відомі, як, на жаль, прізвища авторів 
логотипів.

“Рух” видавав твори на підставі договорів, що 
укладалися з авторами. Разом з тим, у 1920ті рр. не 
вважалися значним порушенням авторського права 
переклад твору іншою мовою або його суттєва пере
робка. Іноді видавництво дозволяло собі нехтувати 
правами перекладачів. Так, Н. Подоляка наводить як 
приклад лист Ірини Стешенко до Правління видав
ництва, в якому вона обстоює свої права на переклад 
українською п’єси І. Потапенка “Ряса” і вимагає, щоб 
“Рух”, який збирався видавати цей твір у серії “Те
атральна бібліотека”, уклав з перекладачкою угоду і 
заплатив їй гонорар. Невідомо, чи дійшли згоди автор 
і видавництво, але у переліку видань “Театральної 
бібліотеки” 1929 р. ми “Ряси” не бачимо.

Видавництво займалося й громадською діяльніс
тю. Зокрема, воно брало участь у допомозі дітям, що 
постраждали під час голоду 1921–1923 рр. (здійсню
валися культурноосвітні заходи), також давало кошти 
на різні культурноосвітні заходи серед студентства. 
Крім того, “Рух” 1923 р. став одним із фундаторів 
Українського театрального товариства.

Видавничий репертуар “Руху” складався з таких 
серій:

– “Бібліотечка української літератури для се
лянських і робітничих книгозбірень”;

– “Універсальна бібліотека” (сюди входили не 
тільки найкращі художні твори вітчизняних та за
рубіжних авторів, але й публіцистичні праці, книги, 
присвячені розвитку науки та мистецтва); 

– “Ілюстрована бібліотека для дітей”;
– “Дитяча книгозбірка”; 
– “Франківська бібліотека”;
– “Театральна бібліотека”.
– “Бібліотека “Український театр”

Поза серіями виходили монографії з проблем 
мистецтва, повні зібрання творів українських письмен
ників (І. Франка), твори О. Кобилянської, Б. Грінчен
ка, Г. Хоткевича, М. Чернявського, В. Винниченка. 
У серії “Бібліотека “Український театр”” вийшли 
такі книги як “Український актор Карпо Соленик” 
О. Кисіля [11] та “Марія Заньковецька. Життя і твор
чість” П. Руліна [12].

Щодо “Театральної бібліотеки”, то Надія Подо
ляка (не вдаючись до детального її аналізу) у своїй 
монографії лише вказує, що серія налічувала 101 на
зву. Але, наприклад, “Алмазне жорно” І. Кочерги має 
109й номер, тому можемо припустити, що книг було 
значно більше.

У фонді бібліотеки Харківського національно
го університету імени В. Н. Каразіна є каталог ви
давництва, який вийшов 1929 р. В ньому подано 
анотований перелік творів, що вже з’явилися в світ. 
Щодо видань “Театральної бібліотеки”, то в каталозі 
зазначено: “Всі п’єси згідно з постановою Вищого 
НауковоРепертуарного комітету Відділу Мистецтв 
НКО УСРР до вистав дозволено” [13]. Деякі п’єси 
подано в каталозі з короткими анотаціями з журналу 
“Сільський театр” (“Наймичка”, “Хазяїн”, “Суєта” 
І. КарпенкаКарого, “Все не в лад” Мольєра). Ано
тації були важливими й необхідними саме для керів
ників театральних гуртків, які шукали матеріял для 
своїх постав.

У фондах двох найстаріших бібліотек Харкова 
(ЦНБ ХНУ імени В. Н. Каразіна і Харківської нау
кової бібліотеки імени В. Г. Короленка) ми не маємо 
повного комплекту видань серії, але, спираючись на 
каталог видавництва та переліки, подані на обкладин
ках книг серії, можемо зробити деякі висновки.

Книги серії можна поділити на декілька груп:

1. Видання класиків української драматургії 
(“Глитай, або ж Павук”, “Невольник” М. Кропивни
цького, “За двома зайцями” М. Старицького, “Бать
кова казка”, “Ґандзя”, “Житейське море”, “Хазяїн” 
І. КарпенкаКарого, “Украдене щастя”, “Учитель”, 
“Майстер Чирняк” І. Франка, “В холодку”, “На перші 
гулі”, “Недоросток” С. Васильченка, “Марко Горба
тий” О. Стороженка, “На громадській роботі”, “На 
новий шлях” Б. Грінченка та ін.); 

2. Видання п’єс тогочасних українських драма
тургів (“Жага” Л. СтарицькоїЧерняхівської, “Вовче
ня (Лю)” Є. Кротевича, “Алмазне жорно” І. Кочерги, 
“Борці за мрії” І. Тогобочного, “Веселий хам”, “До 
третіх півнів”, “Роковини” Я. Мамонтова, “В чужому 
таборі” І. Холодногорця та ін.); 

3. Видання п’єс та інсценізацій творів класиків 
світової драматургії, п’єс тогочасних зарубіжних ав
торів (“Потоп” Г. Бергера, “Седі (Злива)” С. Моема, 
“Червоні солдати” К. А. Витфогеля, “Все не в лад”, 
“Ото ревнощі”, “Любовна досада” Мольєра, “Комедія 
помилок”, “Сусідочки з Віндзору” В. Шекспіра, “Мо
ральність пані Дульської” Г. Запольської);

4. Видання п’єс тогочасних російських авторів 
у перекладі українською (“Голос надр” В. БілльБі
лоцерківського, “Революційне весілля” Я. Міхаеліса, 
“Шлак” С. Лазурина);
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5. Видання повних текстів опер (“Севільський ци
рульник” Д. Россіні – саме опера, а не комедія П. Бо
марше), “Русалка” О. Даргомижського, “Кармен” 
Ж. Бізе (у перекладі М. Вороного), “Запорожець за 
Дунаєм” С. ГулакаАртемовського, “Аїда” Дж. Верді, 
“Фауст” Ш. Гуно, “Майська ніч” М. Мусоргського).

Як правило, публікації не мали приміток та будь
яких пояснень. Але, наприклад, наприкінці п’єси “По
топ” Г. Бергера, яку переклав режисер І. Юхименко, 
бачимо такі додатки: “Гардероб для п’єси “Потоп”, 
“Перуки для п’єси “Потоп”, “Реквізит для п’єси 
“Потоп”. Ймовірно, це була ініціятива перекладача. 
Виданню ж тексту опери С. ГулакаАртемовського 
“Запорожець за Дунаєм” передував вступ В. Овчин
никова, в якому він розкриває історію написання 
твору і вказує, які зміни в музиці і тексті належать 
йому самому і не дуже відомому композиторові [] 
Линтваренкові [14].

Треба сказати, видання текстів опер викликає 
особливе зацікавлення. Як відомо, 1926 р. вийшла 
постанова Раднаркому УСРР, згідно з якою всі опери 
у Харківському, Київському та Одеському державних 
театрах опери та балету належало виконувати ук
раїнською мовою. Тому виникла потреба не тільки у 
нових лібрето, а й у нових текстах опер. 

Український науковець, громадський та полі
тичний діяч, перекладач Максим Стріха в одній зі 
своїх статей відзначає, що “корпус перекладів для 
“українізованої” опери творили національні поети 
й перекладачі першого ряду – Микола Вороний, 
Людмила СтарицькаЧерняхівська, Павло Тичина, 
Максим Рильський, Микола Бажан, Борис Тен, Ми
кола Лукаш, Євген Дроб’язко, Діодор Бобир, і тексти 
їхніх перекладів мають високу самостійну художню 
вартість” [15]. Він також підкреслює: “Дуже цікаво, 
що цей українізаційний проект був справою не лише 
“ідейних” українців. Славетний російський тенор 
Леонід Собінов спеціально вчив українську, щоб 
співати нею Ленського й Лоенгріна в сезоні 1926–
27 років (і був вельми задоволений зі звучання цих 
партій)” [16].

У примірнику тексту опери Д. Россіні “Севіль
ський цирульник” [17], що зберігається у фонді ЦНБ, 
прізвище перекладача старанно викреслено. Це оз
начало, що автор перекладу чимось “завинив” перед 
радянською владою, можливо, навіть був репресо
ваний. Ми знайшли відомості про нього у відскано
ваному картковому каталозі Львівської національної 
наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. Перекладачем 
був письменник Олексій (Олекса) Петрович Варавва 
(також Варава; псевдоніми – Олекса Кобець, Олексій 
Воронин, 1882–1967), член Об’єднання українських 
письменників “Слово”. У 1920ті рр. він редагував лі
тературномистецький двотижневик “Нова громада” 

(1922–1927 рр., Київ, Харків), потім – кооперативний 
місячник “Сільський господар” у Харкові. Під час 
Другої світової війні залишився в окупованому Хар
кові, працював у газеті “Нова Україна” (1941–1944), 
разом із сім’єю емігрував до Західної Европи, потім 
виїхав до США, де заробляв фізичною працею, вчите
лював в українських школах м. Баффало, де заснував 
власну школу українознавства [18]. 

Саме П. Варавві й належать переклади текстів 
опер “Севільський цирульник” та “Русалка” О. Дар
гомижського. Щодо “Севільського цирульника”, то 
дослідниця Олена Фетісова у своїй замітці “Оперний 
репертуар доби українізації” відзначає, що Олексій 
Варавва “спеціялізувався на перекладах з російської. 
Тому переклад “Севільського цирульника” був здій
снений не з оригіналу, а з російського тексту Мос
ковської муздрами” [19]. 

Зауважимо, що активна публікація україно-
мовного репертуару для оперного театру свідчить 
про національну спрямованість видавничої серії та 
про вміння керівників видавництва орієнтуватися 
у потребах музичнотеатрального життя в Україні  
20х – початку 30х років ХХ ст.

Структура титульних елементів книг видавництва 
була типовою й складалася з односторінкового (інко
ли – двосторінкового) титулу, на якому трьома бло
ками зазначені прізвище та ім’я автора, назва видан
ня, видавництво й рік видання. Збережені видавничі 
обкладинки свідчать про те, що для поліграфічного 
відтворення видань використовувалися різноманітні 
шрифти та декоративні елементи. Змістова структура 
видавничої продукції була не дуже складною: видан
ня містили лише основний текст, титульні елементи 
та зміст. У текстовій частині майже всіх книг через 
нестачу паперу і коштів не було ілюстрацій. Якщо 
книга виходила у серії, тоді у надзаголовкових даних 
жирною лінійкою підкреслювали назву серії та номер 
випуску.

З видавництвом, як вказує Надія Подоляка, пра
цювали відомі українські графіки – Василь Кри
чевський, Георгій Нарбут, Михайло Бойчук, Вадим 
Меллер, однак оформлення драматургічної серії було 
досить скромним. Книги не мали фронтисписів, порт
ретів та ілюстрацій всередині книги. Це теж наводить 
на думку про “утилітарне”, прикладне призначення 
книг, які мали забезпечувати театральні гуртки на
самперед текстами. Надія Подоляка підкреслює, що, 
“особливістю видань серії “Театральна бібліотека” є 
насиченість форм та кольорової гами. Книги оформ
лювалися орнаментом рослинного походження, рам
ками різної товщини та форми. Іноді на обкладинках 
розташовували різнотипні малюнки та зображення. 
У кольоровій гамі переважають як яскраві кольори 
(жовтий), так і темні, матові (темнозелені, коричневі, 
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чорні, темносині). Тло обкладинок здебільшого тем
них кольорів. Назву видання намагалися підкреслити 
за допомогою обведення орнаментом, зміни форми, 
кольору та виду шрифтів тощо” [20]. Тож перший 
варіянт оформлення серії був такий: на кольоровому 
тлі з двох боків художник намалював умовну теат
ральну завісу, яка немов би текла до підлоги хвилями. 
Вгорі та внизу майстер подав вибагливий орнамент з 
квітів та листя, і тільки пильно вдивившись, можна 
побачити стилізовані обличчямаски, приховані серед 
оздоблення. На жаль, автор цього варіянту серійного 
оформлення ніде не вказаний, тому поки що зали
шається невідомим.

Інший, пізніший варіянт оформлення (зокрема, 
до п’єси “Алмазне жорно” І. Кочерги, 1930) був зроб
лений художником Титаренком (унизу на малюнку є 
підпис, але без ініціялів). Тут уже не бачимо завіси, 
над написом “Театральна бібліотека” здіймається 
архітектурна арка, а рослинний узор замінено гео
метричним з елементами українського орнаменту. 
Малюнок витриманий у зеленокоричневих тонах.

Продукція видавництва виходила великими на
кладами і мала доступну ціну, що виявилося неба
жаною конкуренцією для державних видавництв. 
Мабуть, це було однією з причин, що 1933 р. “Рух” 
був ліквідований, а його функції перейшли до видав
ництва “Радянська література”.

Таким чином, наприкінці 1920х рр. формуван
ня тоталітарної держави накладало відбиток на всі 
галузі суспільства, зокрема й на книговидавничу 
справу. “Рух” юридично мав усі умови для розгор
тання своєї діяльности, був суспільно доцільним (ук
раїнська мова викладу, врахування соціяльних потреб 
тощо) та економічно ефективним (бездотаційним та 
самоокупним). Але випуск книг так званого “націо
налістичного” спрямування та підозріло високий про
фесійний рівень кадрового складу “Руху” призвів до 
того, що радянська влада спочатку посилила контроль 
за його діяльністю, а потім ліквідувала видавництво 
зовсім. Щодо серії “Театральна бібліотека”, то вона 
активно сприяла розвитку українського аматорського 
театру. Видавництво робило все заради ефективного 
використання книг серії – вони були невеликими за 
форматом, дешевими за ціною й успішно задоволь
няли пізнавальні, естетичні та розважальні потреби 
читачів.
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Наукові читаННя                       Пам’яти академіка Ростислава ПилиПчука

Музичну комедію “Сорочинський ярмарок” дра
матург Леонід Юхвід і композитор Олексій Рябов 
із сценічною редакцією Михайла Аваха створили в 
період пошуку адекватної завданням уряду художньої 
політики, що її здійснював Харківський академічний 
театр музичної комедії.  Влада обірвала 1934 р. модер
ні формотворчі експерименти режисерівберезільців 
з сатиричним репертуаром. Півтора року театр не мав 
афіші оригінальних творів і запрошував для поста
новок салонної оперети режисерів з Москви – Дмит
ра Джуста й Володимира Рапопорта. У відкритому 
1934 р. Київському театрі музичної комедії саме вирі
шували питання створення українського національно
го репертуару за класичними творами. Втім, ані “Вій” 
М. Кропивницького, М. Вериківського, ані “За двома 
зайцями” М. Старицького, Б. Неймера, ані “Паливода 
XVIII cтоліття” І. Тобілевича, С. Жданова не здобули 
такої популярности, як поставлена харків’янами му
зична комедія “Сорочинський ярмарок”. Ця вистава, 
прем’єра якої відбулася в травні 1936 р., започаткува
ла в репертуарі, за Ю. Станішевським, “перспективий 
напрямок” [5, с. 48].

Лібрето (крім однойменного твору М. Гоголя, до 
нього було включено мотиви й інших миргородських 

“ÑОРОЧИНÑькИЙ яРÌАРОк” О. РяБОВА В ТЕАТР² 
ОпЕРЕТИ УкРАЇНИ: В²д ÑОцРЕАЛ²ÑТИЧНИх дО 
пОÑТÌОдЕРНИх ²НТЕРпРЕТАц²Й

юлія ЩуКіНа

повістей) вирізнялося якісною побудовою драматур
гії. Щоправда, за визначенням того ж Ю. Станішев
ського, музичний матеріял О. Рябова виявився не 
надто театрально яскравим, не всі головні образи 
набули індивідуальну музичну характеристику. На 
наш погляд, в театральному сенсі найцікавішим му
зичним номером у творі виявився каскадний дует 
Хіврі та Афанасія Івановича. 

Першу постановку “Сорочинського ярмарку” в 
Харківському театрі музичної комедії М. Авах вибу
дував на стрімкому темпоритмі та динамічній зміні 
епізодів. Однак, рецензенти зауважували стильові 
недоліки режисури: сценографічна образність На
ума Соболя тут місцями поступалася натуралізму. 
Зокрема, поруч з бутафорськими волами на сцену ви
водили… живу коняку зі стайні театру – архітектура 
колишнього цирку “Муссурі” дозволяла! Ю. Стані
шевський наприкінці 1960х писав про цю деталь як 
про ваду. Втім, сьогодні можна вписати таке сценічне 
рішення до іншого контексту. У створеному в Москві 
1913 р. Вільному театрі режисер Олександр Санін 
поставив “Сорочинський ярмарок” М. Мусоргського, 
вивівши на сцену справжніх волів. 

П’єса дозволила творцям харківської вистави 
відійти від неовіденських амплуа в роботі з акторами. 
Головним героєм вистави був Черевик. У виконанні 
досвідченого актора російськомалоросійських труп 
Дмитра Васильчикова, за визначенням рецензента, 
Солопій став “кремезним добродушним сином землі, 
постаттю, відшліфованою до дрібниць” [3]. 

Театр мав тоді лише сім років, і, відповідно, мо
лодіжним був склад його “Сорочинського ярмарку”. 
Роль цигана Хвенька грав комедійний актор Григорій 
Лойко, вихованець Януарія Бортника у “Веселому 
пролетарі”. В ролі кума Цибулі постав так само учень 
березільців Микола Іванов. До речі, це був єдиний ви
падок в історії постановок “Сорочинського ярмарку”, 
коли гострохарактерну роль п’яниці кума зіграв актор 
із зовнішністю молодого Володимира Маяковсько
го. Свою показну фактуру актор ховав за надмірним 
гримом, загалом творячи образ в цирковій манері 
(амплуа “рудого клоуна”). Роль Хіврі стала першою 
характерною в репертуарі Ніни Попової. Виконавиця 
салонних ролей Сільви і Маріци, молода, струнка 

Ескіз Н. Соболя до вистави “Сорочинський ярмарок” за 
М. Гоголем. Харківський театр музичної комедії, 1936 р.
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і рухлива солістка створила образ в ґротесковому 
сценічному малюнку, вдаючись до барв бурлеску. 

Визнання репертуарного “прориву”, що відбувся 
у Харківському театрі музичної комедії, прийшло з 
несподіваного боку – 1937 р. сценічне прочитання 
цього твору здійснив Московський театр оперети (ре
жисер Григорій Ярон, сценограф харківської поста
новки Н. Соболь). Вистава “Сорочинський ярмарок” 
справді спричинила естетичну реформу і в столично
му колективі СРСР.

“Сорочинський ярмарок” заклав лінію україн
ської традиційної музичної комедії лірикокомедій
ного характеру. Вже наступного року її успіх було 
закріплено поставою в Харкові музичної комедії тих 
самих авторів – “Майська ніч”. Та вже в другій по
ловині 1937 р. настав час для ідеологічної, героїчної 
музичної комедії – “Весілля в Малинівці”. 

Перше втілення “Сорочинського ярмарку” Київ
ський театр музичної комедії здійснив у 1943 р., під 
час евакуації у Середній Азії. Працювали над виста
вою музичний керівник театру О. Рябов і режисер
постановник Борис Балабан. 

На початку 1950х в усіх театрах СРСР просте
жувалася тенденція стандартизації репертуару. Цим 
можна пояснити, що всі три республіканські театри 
музичної комедії одночасно звернулися і до “Сорочин
ського ярмарку”. У Харкові 1952 р. М. Авах поновив 
довоєнну виставу. У Львівському театрі музичної ко
медії поставу готував Доміан Козачковський, який, 
судячи із зафільмованої на телебаченні сцени Хіврі 
та Афанасія Івановича, поглиблено опрацював із ак
торами як побутовокомедійну специфіку їхніх ролей, 
так і дієві партнерські взаємини. Художник Леонід 
Файленбоген створив натуралістичні народні кос
тюми в стриманій кольоровій гамі. Костюм Хіврі у 
сцені з дяком виказував її грайливий настрій самою 
святковістю вишиванки під керсеткою, рясним на
мистом і накрохмаленим світлим очіпком. Зауважимо, 
що цю виставу, вочевидь, близьку національним на
строям львів’ян, театр не часто вивозив на гастролі, 
зокрема, не виїздила вона до російськомовної Одеси. 
Через рік після Харкова та Львова, у Київському теат
рі оперети вдруге “Сорочинський ярмарок” поставив 
Ігор Земгано.

Вистави за “Сорочинським ярмарком” в кожному 
десятилітті відігравали певною мірою інавгураційну 
роль для щойно призначених головних режисерів. 
Так, в 1967 р. у Харкові Валентин Івченко надав су
часної форми твору тридцятирічної давнини. Учень 
Данила Лідера – Михайло Френкель – поєднав етно
графічні, але не побутові – яскраво театральні костю
ми з умовним рішенням часопростору вистави. Дія 
відбувалася в ігровому просторі, про який В. Івченко 
згадував: “М. Френкель <…> запропонував вести 

С. Крупник – Афанасій Іванович, Євгенія Дембська – Хівря у 
виставі “Сорочинський ярмарок” за М. Гоголем. Режисер – 
Доміан Козачковський. Львівський театр музичної комедії, 
1952 р. Світлина поч. 1970-х рр.

дію на гойдалках і довкола них” [4, с. 97]. Гойдалки в 
умовному прийомі позначали собою і ятки з крамом, 
і вози, і карусель на ярмарку. А вдягнені у завісочки, 
вони перетворювалися на вікна хат. Спосіб існування 
акторів у характерних образах тяжів до клоунади, що, 
зокрема, підкреслював грим. 

У київській постановці “Сорочинського ярмарку” 
І. Гріншпуна (1970) визначальним також став син
тез етнографізму (побутового) гоголівських образів 
із умовністю. Найбільше виявлення це знайшло у 
сценографії Олексія Бобровникова: “Зміна картин 
створювалася рухом двох аплікаційних куліс (від 
одного порталу до іншого). За ними рухалася піч, 
колодязь, стіл, віз і таке інше. Лаштунки “відходили”, 
а речі залишалися на сцені, усі вони грали, діяли” 
[5, с. 141]. В ансамблі вистави головували характерні 
актори Тамара Тимошко (Хівря) та Райнгольд Пох
валла (Афанасій). 

При поставі “Сорочинського ярмарку” в Харків
ському академічному театрі музичної комедії 1985 р. 
сценограф Анатолій Моргун допоміг режисерові 
Юрію Старченку знайти не побутовоетнографічне, а 
ігрове рішення вистави. Умовна, лаконічна сценогра
фія охоплювала і яскраві рушники замість задника та 
падуг, і гіперболічні соняшникиаплікації, й тини, що 
пересувалися станком, і віз для Хіврі (Алли Хороль
ської). Волів у “відкритому прийомі” грали артисти 
балету. Рецензентка вхопила ігрову атмосферу виста
ви: “Аллегоп!” Ляск батога… таємниче усміхається 
чорт, що набув вигляд цигана. Це він – у виконанні 
статечних Володимира Подсадного і Володимира 
Федоренка приводив у дію Сорочинську карусель. 
Біс – комічний, схильний до розіграшу і з печаткою 
“неіснування”. Режисер вдався до засобу ритмічного 
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Микола Гавриленко – кум Цибуля та сцена з вистави 
(світлтна внизу)“Сорочинський ярмарок” за М. Го-
голем. Режисер – Валентин Івченко, сценограф – 
Михайло Френкель Харківський театр музичної 
комедії. 1967 р. 

переривання дії стопкадром: “Аллегоп!” Ляск чор
тівського батога – “і сцена оживає”, а персонажі, які 
щойно були нерухомі, починають діяти” [7].

П’яту поставу музичної комедії О. Рябова 1996 р. 
на сцені Київського державного театру оперети здійс
нили майстри драматичного театру Олексій Лісовець 
та Ірина Горшкова. Наразі інформацією про особли
вості цього втілення “Сорочинського ярмарку” ми 
не володіємо. Втім, відомо, що вистава утрималася 
в репертуарі зовсім недовго. 

Над останньою поставою твору на сцені Хар
ківського академічного театру музичної комедії (2007) 
працював актор театру, вокаліст Аркадій Клейн. Ди
ректорхудожній керівник театру Ігор Коваль спря
мовує художників на павільйонну імітаційну деко
рацію, що вважає вершиною розвитку сценографії. 
Тож запрошений ним з Харківського театру для ді
тей та юнацтва сценограф Аркадій Чадов відтворив 
на живописному заднику сцени степовий краєвид 
із стежкою, що збігає на пагорб, та монастирем на 
обрії. З попередньої харківської постави цього твору 
було запозичено ідею легких мобільних тинів – фу
рок. Втім, з’явився і третій стильовий вимір вистави 
– кітчеві величезні соняхи на станках ар’єрсцени. Як 
зазначала культурологиня Тамара Гундорова, “особ
ливого значення в сучасному світі набуває відтво
рення національного колориту в категоріях кітчу” 
[1, с. 18]. Аналізована вистава ідеально вкладається 
в параметри того різновиду кітчу, який Т. Гундоро
ва характеризує як колоніяльний. Сценографічну 
строкатість тут підтримали жіночі костюми, сучасні 
зачіски та макіяж замість гриму. У характеристиці 

героїнь цієї традиційної музичної 
комедії вперше було застосовано 
стильові риси естрадних телевізій
них мюзиклів, що набули масової 
популярности в Україні 2000х. 
Зокрема, в плахтах, декольтованих 
вишиванках, сучасних зачісках 
акторок, артисток балету і хору з 
розрізами, насамперед присутній 
саме кітч, а виконавцічоловіки 
віддали тимчасову перевагу те
атральності в традиціях минулих 
десятиріч. 

Усупереч хронології, на про
тилежному полюсі від постав “Со
рочинського ярмарку” 1950х рр. 
опинилися вистави не 2000х, а 
постава 1988 р. Цим і мотивова
но порушення в нашому випадку 
логіки хронологічного викладу 
матеріялу. На відміну від більшос
ти попередніх диригентівпоста
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новників “Сорочинського ярмарку” Сави Солящан
ського (1936), Аліси Відуліної (1967) та Ярослава 
Сорочука (2007) у Харкові й Івана Кільберга (1956) 
у Львові – диригент четвертої в історії Київського 
театру постави “Сорочинського ярмарку” створив 
колажну музичну драматургію вистави. Режисер 
Віктор Шулаков і Святослав Литвиненко здійснили 
виставу не стільки за твором О. Рябова, скільки за 
творчістю Миколи Гоголя загалом. Розмикаючи сю
жет “Сорочинського ярмарку”, вони надали виставі 
прикмет химерних містифікацій постмодерну. Парти
туру О. Рябова було доповнено народними піснями, 
сюїтою Модеста Мусоргського “Ніч на Лисій горі”, 
а також спеціяльно написаною музикою Володими
ра Назарова. Режисерській методі В. Шулакова було 
притаманним створення авторської п’єси за мотива
ми лібрето, розширення твору до контексту інших 
образів письменника. У “Сорочинський ярмарок” 
він вмістив Хлєстакова, персонажів “Мертвих душ”, 
“Шинелі”, “Записок божевільного” і самого Гоголя. 
Складність режисерської партитури засвідчила му
зикознавиця Ірина Драч: “Багатоликий гоголівський 
світ постає тут в усій різноманітності та полярній 
двоїстості. З одного боку – сцени народного життя, 
яскраві та мальовничі, сповнені енергії та сили, які 
б’ють через край (їх виразником став Черевик у ви
конанні Володимира Борисенка. – прим. Ю. Щ.), а з 
іншого – безбарвний світ абстракцій, світфантом, в 
якому це життя, відбиваючись, перетворюється на 
абсурд” [2, с. 52]. У другій групі персонажів влада
рював ХлєстаковЄвген Нестерчук. Режисерський 
задум крізь двоїстий образ сценографії Юрія Муллера 
прочитав Ю. Токарєв: “Стався парадокс, мистецьке 
диво: поєднання різних образних планів барвисто
го “малоросійського ярмарку” та урбаністичного 
нейтральнобілого колориту “чиновницьких” сцен” 
[6, с. 10]. Бачення матеріялу спричинилося до того, 
що акторам, які грали вже знайомі ролі, довелося їх 
переосмислювати.

Цю поставу об’єднує з шостою київською, в режи
сурі Богдана Струтинського – концептуальне рішення 
диригента. Крім доданої “увертюри” з симфонічної 
картини М. Мусоргського (“містична” хореографіч
на сцена, опромінена світлом кольору гоголівської 
червоної свитки) і народних пісень, у виставі 2009 р. 
зазвучала музика сучасника – Богдана Кривопуста. 
Оркестрування вдало знівелювало межі між чотирма 
стилями музики. 

У новій виставі Світлана Павліченко звела на 
ар’єрсцені вигнутий міст – як шлях пагорбами вздовж 
тинів і коромисло самої долі. На ньому художниця 
надбудувала маківки церкви та крила вітряків. Тож дія 
велася у двох вимірах, мов у вертепі. Принцип стилі
зації найбільше позначився у створених Наталією 

Григорій Бабич – Гриць, Віра Харитонова – Парася у виставі 
“Сорочинський ярмарок” за М. Гоголем. Сценограф – Анатолій 
Моргун. Харківський театр музичної комедії. 1985 р. 

Мелетіна Котеленець – Хівря, Володимир Борисенко – Черевик 
у виставі “Сорочинський ярмарок” за М. Гоголем. Київський 
театр оперети. 1988 р. 

Трофимовою костюмах балету і Парасі (Галина Гре
горчакОдринська) – “міні” плахтах та сорочках, а 
також спідниці “з малюнком плахти” у Хіврі. 

Б. Струтинський відтінив ліричні, “нічні” сцени 
на селі барвистими ярмарковими епізодами (щоправ
да, не завжди безпосередньо відіграними артистами 
хору, як, зокрема, вихід бучного ярмарку через залу). 
Натомість, режисерові вдалося поглибити другий 
план молодих героїв вистави. Залаштункові дівочі 
хори навіювали елегійний настрій присмерків, і по
серед щасливих пар закоханий Гриць (Володимир 
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Микола Бутковський – Афанасій Іванович у виставі “Соро-
чинський ярмарок” за М. Гоголем. Київський Національний 
академічний театр оперети. 2009 р.

Сцена з вистави 
“Сорочинський ярмарок” 
за М. Гоголем. 
Сценограф – Аркадій 
Чадов. Харківський 
академічний театр 
музичної комедії. 2007 р. 
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Отже, ми констатуємо, що серед здійснених у 
театрах музичної комедії та оперети України оди
надцяти вистав за “Сорочинським ярмарком” О. Ря
бова переважала тенденція етнографічнопобутових 
втілень, з окремими елементами образности або на
туралізму. Втім, наприкінці 1960х театр відійшов 
від покартинної декорації до ігрової сценографії. 
Замість бутафорських або живих тварин у 1980ті на 
сцену вийшли артисти балету, які грали волів у “від
критому прийомі”. Побутовопсихологічна манера 
гри у поставах “Сорочинського ярмарку” від самого 
початку межувала з ґротесковими, бурлескними за
собами акторської виразности, ба навіть елементами 
циркізації образів. Автори двох київських постав 
1980х – 2000х розімкнули партитуру О. Рябова, 
зробивши музичну драматургію полістилістичною та 
рельєфнішою. Під час “перебудови” “Сорочинський 
ярмарок” дав підстави для втілення сценічної “го
голіяни”, певної режисерської фантасмагорії. Крім 
того в новому столітті на сценічне втілення музичної 
комедії вплинула естетика кітчу. 
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Одринський) почувався трагічно самотнім. Йому ж 
режисер доручив авторський поетично натхненний 
текст М. Гоголя з описом ярмарку, посиливши тим 
самим ліричність Гриця. 

Прагнучи створити виставу великого стилю, 
наблизити її до класичних европейських оперет (з 
обов’язковими дивертисментами на початку другої та 
третьої дій), режисер розширив балетну, хорову і на
віть інструментальну частини. При тому, якщо номер 
троїстих музик носив характер суто етнографічний, 
то розгорнуті циганський і український дивертис
менти (Олександр Сегаль) тяжіли до етношоу. Другу 
стильову рису представив архаїчний хореографіч
ний штамп радянської доби – солістка балету в білій 
сорочці як алегорія безталання Парасі. Акторською 
пластикою виділилися образи, створені досвідченими 
майстрами жанру. Сергій Мельниченко відтворив ек
сцентричний вокальнопластичний малюнок образу 
Цибулі. В дуеті з Людмилою БєльськоюХіврею Ми
кола Бутковськийдяк не просто відтанцював гопак, 
а вигадав якісь досі неіснуючі рухи “за мотивами 
гопака”, притаманні саме його дивакуватому і полох
ливому героєвіжиттєлюбу. У М. Бутковського жоден 
рух не повторювався. 

     Пам’яти академіка Ростислава Пилипчука
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“Як сказано, – писав Іван Франко у статті “Русь
коукраїнський театр”, що вперше була опублікована 
чомусь аж тільки у 16у томі відомого двадцятитом
ного видання творів Івана Франка, явлених світові з 
нагоди його сторіччя від народження, – були се виста
ви аматорські, в котрих брали участь люди різних 
станів і навіть народностей. Початок дала Коломия, 
де тоді парохом був о. Іван Озаркевич. Сей о. Озар
кевич був чоловік незвичайний, натура артистична, 
повна енергії і неясних поривів до чогось вищого, 
кращого, ніж те тісне та сіре життя, яким жило руське 
духовенство за часів панщини. Рік 1848 оживив його 
незвичайно. Не знаємо, як і відки йому дісталися в 
руки твори українських писателів Котляревського, 
Квітки, Писаревського. Досить, що вони запалили 
його охотою – устроїти театральні вистави в Коломиї”. 

Справді, дотепер залишається нез’ясованим, коли 
і в якім виданні вперше прочитав о. Іван Озаркевич 
“Наталку Полтавку”. До 1848 р. тих видань, згідно 
з довідником Львівської національної бібліотеки ім. 
В. Стефаника НАН України “Репертуар української 
книги 1798–1916” (том І, Львів, 2006 р.) було декіль
ка. Перше з’явилося 1819 р. в Харкові. Друге – через 
одинадцять літ – також у Харкові, але вже під назвою 
“Наталка Полтавка. Малоросійская опера”. Відтак 
п’єсу надрукував І. І. Срезневський як першу книгу 
“Украинского сборника” під назвою “Наталка Пол
тавка. Малоросссийская опера И. П. Котляревского” 
з присвятою “Любителям славянщины” у Харкові 
1838 р. Того ж року І. І. Срезневський здійснив друге 
видання п’єси під назвою “ Наталка Полтавка Опере
та въ 3 д.” Мало це видання 88 сторінок 16ї частки 
друкованого аркуша чи, за старими друкарськими 
мірками, – 160. Останнє перед 1848 р. видання “На
талки Полтавки” було здійснене в Москві 1842 р., 

дО пОЧАТк²В УкРАЇНÑькОгО ТЕАТРУ В 
гАЛИЧИН²: кОЛОÌИя, ЛьВ²В
(Історичні факти)

Роман ГоРаК

а роком перед тим у Харкові вийшов “Москальча
ривныкъ”. Як стверджує лист Івана Котляревського 
до полтавського поліцмейстера І. Манжоса, була на
писана “Наталка Полтавка” 1819 р. і в тому ж році 
вперше виставлена на сцені, де роль Виборного зіграв 
М. С. Щепкін.

Як потрапила п’єса до Івана Озаркевича – та ще 
й у Коломию! – залишається загадкою. Жодної з цих 
книжок не було у Львівській бібліотеці Оссолінеум, 
яку заснував граф Оссолінський 1817 р., та якою ко
ристувалися Маркіян Шашкевич, Іван Могильниць
кий та Іван Вагилевич.

Портрет Івана Озаркевича. 
Автор невідомий, до 1854 р.
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Чи не вперше “Наталка Полтавка” з’явилась у 
фондах бібліотеки Народного Дому (збудований 
1864 р.), які в радянський час увійшли до фонду 
теперішньої Львівської національної бібліотеки 
ім. В. Стефаника НАН України, тобто вже багато 
років після смерти Івана Озаркевича, Це була “На
талка Полтавка”, опублікована у виданні “Украин
ский сборник И. И. Срезневского, книжка первая”, 
випущена Харківською університетською друкарнею. 
Зараз вона зберігається у фондах відділу рідкісної 
книги (шифр ІІ РК 36385) Львівської національної 
наукової бібліотеки НАН України. 

Судячи з назви переробки (комедіоопера), 
Іван Озаркевич мав у своєму розпорядженні саме 
видання І. Срезневського, де ця п’єса була названа 
“малороссийской оперой”.

Книги з Росії, у складі якої віддавна опинилась 
Україна, львів’яни на той час могли придбати різними 
шляхами. Найперше – існувала книгарня Яблонського 
та Міліковського, яка ще мала доволі велику філію у 
Станіславові, але ціни на ці книжки були надзвичайно 
високими. Із вченими на Великій Україні підтримували 
активний зв’язок Яків Головацький та Іван Вагилевич 
і отримували звідти різні українські видання.

Цілком можливо, що “Наталку Полтавку” при
віз у Львів і сам Ізмаїл Іванович Срезневський. З 
ним у Відні 1841 р. познайомився брат Якова Го
ловацького – Іван, а 19 липня 1842 р. Ізмаїл Срез
невський приїхав до Львова, де познайомився з 
Яковом Головацьким, Іваном Вагилевичем, Денисом 
Зубрицьким та Йосифом Левицьким. З нагоди цієї 
історичної зустрічі Яків Головацький присвятив 
І.  Срезневському вірша:

“ Руський з руським повстрічався.
Руський з руським повитався.
 Хоть з далекой України,
 Хоть з далекой родини
 Вже один другому брат!
Зв’яжімся, рідні діти. 
Час вже нам відмолодіти!
   Свою пісню заспіваймо,
  Своєй сили добуваймо.
 Та все піде влад!”

Я. Головацький активно передавав різні матеріяли 
І. Срезневському для його наукової роботи. Наприклад, 
була ще збірка колядок Івана Бірецького, що стала у 
пригоді Миколі Костомарову для його дисертації. 
Своєю чергою, І. Срезневський присилав до Львова 
українські видання, які з’являлися у Росії. 

Ймовірно й те, що І. Озаркевич не мав у руках 
видання “Наталки Полтавки” та інших українських 
п’єс, і для нього хтось переписав їх і привіз чи передав 
у Коломию. Хай би хто був цей невідомий, що зробив 

таку послугу, але “досить, – як скаже Іван Франко, – 
що вони запалили його охотою – устроїти театральні 
вистави в Коломиї. До того допоміг йому старший 
патріот, о. Микола Верещинський, той самий, що ще 
1837 р. дав був наклад на “Русалку Дністрову”, і бур
містр коломийський Дрималик. Заходом сих мужів, 
а особливо о. Озаркевича, котрий для сього діла не 
щадив ні праці, ні коштів, удалось зложити гарну 
аматорську трупу, котра вже в маю 1848 р. відіграла, 
перший раз на галицькій землі, Котляревського “На
талку Полтавку”, значно перероблену о. Озаркеви
чем. Він злокалізував твір Котляревського, переніс 
місце його ділання на своє рідне Покуття, повстав
ляв зовсім інші пісні, переважно притесані трохи аd 
hoc покутські пісні народні, і дав штуці новий титул: 
“Дівка на відданню, або На милування нема силуван
ня”. Сю свою переробку, не згадуючи про авторство 
Котляревського, Озаркевич навіть видрукував того ж 
року в Чернівцях латинськими буквами” . 

Оригінальна назва переробки “Наталки Полтав
ки” була “Komedyoopera. Diwka na widdaniu, abo: 
Na myłowanie nema syłowanie. Złożena w Kołomyi”. 
Ні автора, ні року і місця видання. Цю книжку мав 
Іван Франко під руками, коли писав згадану статтю, 
і зберігається книжка у його бібліотеці, в Інституті 
літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, під 
№ 4154, де укладачі опису бібліотеки І. Франка зазна
чили, що вийшло воно 1849 р. в Чернівцях. налічува
ло 38 сторінок. Правда, перемиський владика о. Тома 
Полянський у статті про першу поставу “Наталки 
Полтавки” в Коломиї, яка була надрукована в жур
налі “Литературный сборникъ” (випуск ІІ, с.217) за 
1886 р., вказав, що вийшла переробка покійного Івана 
Озаркевича 1848 р., але помилково назвав Станіславів 
як місце її виходу.

Екземпляр цієї переробки зберігається також у 
фондах відділу рідкісної книги Львівської національ
ної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника під шиф
ром РК 36259. Хтось олівцем зазначив на титульному 
аркуші, що вийшла вона у Чернівцях 1849 р. Такий 
самий напис олівцем зроблено і на екземплярі, що є 
в Центральній районній бібліотеці ім. Івана Франка у 
Києві. Проте відомий бібліографічний словник Івана 
Омеляновича Левицького зазначає, що вийшла вона 
1848 р. Іван Франко теж вважав 1848й роком виходу, 
і про це писав у своїх статтях. 

“Мабуть, – продовжує Іван Франко, – те промов
чання назви властивого автора було причиною досить 
забавної пригоди. По першім представленні штуки, 
котра на численно зібрану публіку зробила сильне 
враження, роздалися з усіх боків оклики: автор! ав
тор! Довгий час куртина не піднімалася, артисти не 
знали, що діяти. Вкінці, коли публіка не втихала і 
щораз голосніше викликала автора, а о. Озаркевича 
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десь не було в близькості, куртину підняли і один із 
акторів вийшов на сцену, щоб вияснити публіці, що 
автор сеї штуки вже від 10 літ лежить у могилі в да
лекій Полтаві. Але розрадувана публіка не дала йому 
прийти до слова і привітала його такими голосними 
оплесками та окликами, що він зовсім змішався, по
клонився разів кілька і, не сказавши нічого, зійшов 
зі сцени. Тільки опісля діло вияснилось, і се дало 
причину до жартівливої поговірки, що “в 1848 році 
небіжчик Котляревський був у Коломиї””.

Цій самій справі, яка стосувалась першої постави 
в Коломиї під зміненою назвою “Наталки Полтав
ки”, Іван Франко присвятив статтю “Руський театр 
в Галичині”, яка мала щасливішу долю, ніж згадана 
стаття “Руськоукраїнський театр” і була надрукована 
у № 23 журналу “Зоря” за 1885 р. І. Франко писав: “В 
грудні 1848 р. відбулося перше представлення “На
талки Полтавки”, котрій о. Озаркевич дав назву “На 
милування нема силування” (під такою назвою вона 
була і напечатана того ж року в Чернівцях). Хто були 
аматори, граючі на сцені, ми не могли довідатись, так 
як о тім першім руськім представленні ніде не дове
лось нам вичитати докладної вісті, і навіть дати його 
не знаємо. Знаємо тільки з оповідання, що публіка 
руська, зложена, як виражались поляки, “z popów i 
chłopów”, з великим восторгом повітала рідне слово, 
роздаючеся з сцени, за кожним уступом обсипала 
граючих безконечними оплесками”.

Свою помилку про першу виставу Іван Франко 
виправив у вчасно не опублікованій статті про “Русь
коукраїнський театр”, зазначаючи, що про цю першу 
виставу в Коломиї писала у 1850 р. “Зоря Галицька” 
(ст. 137), а ще раніше у 1849 р. на ст. 39 “Пчола”. 
“Анекдот, – зізнавався Іван Франко, – про появу Кот
ляревського в Коломиї я находив також в “Зорі Гали
цькій”, та тепер не можу відшукати сеї нотатки, котру 
я, впрочім, чував і усно”.

Причину неуваги тодішньої преси до такої події 
пояснювали тим, що пресу тоді більше цікавила полі
тика, а звістки про театральні вистави проскакували 
дуже рідко. 

Лише завдяки Михайлові Возняку та його статті 
“Українські драматичні вистави в Галичині в пер
шій половині ХІХ ст.”, опублікованій 1909 р. у 87у 
томі “Записок Наукового товариства ім. Шевченка”, 
було встановлено, що перша вистава “Наталки Пол
тавки” в Коломиї відбулась 27 червня за старим чи 
8 червня за новим стилем під назвою “Дівка на ви
данню, або На милування нема силування”. У своїй 
переробці Іван Озаркевич переставив місцями ді
йових осіб (действующие лица), порівнюючи з тим, 
як вони були поставлені в оригіналі. Там порядок 
дійових осіб був такий: “Возный Тетерваковский; 
Горпина Терпилиха – вдова, старуха; Наталка – дочь 

ее; Петро – любовник Наталки; Микола – дальний 
родственник Терпилихи; Макогоненко – выборный 
села”. У переробці Івана Озаркевича порядок дійових 
осіб (“Особи) розставлені в такому порядку: “Аннич
ка, дівка на відданю; Горпина Терпилиха, єй мати; 
Петро – коханок Аннички; Никола, далекий кревний 
Аннички; Тетерваковскі, возний, жених Аннички; 
Макогоненко, сільский Десятник”.

Починається п’єса піснею Аннички:

“Віют вітри, віют буйні, аж дерева гнутсі,
Ой, як болит моє серце, сльози з очий ллютсі.
 Трачу літа в самотности, милого не бачу,
 Хіба тогди полекшитми , як собі поплачу.
Хотми сльози не поможут, серцю лекше буде.
Хто щасливий в своїм житію по смерти не буде.
 Знаю людий, котрі моєй завидуют доли,
 Чиж щаслива та билинка, котра зросте 
                                                                        в поли?
Що на поли і на пісках, без роси, без сонці,
Тяжко жити без милого моєй головонці.
 Де ти? Мілий чорнобривий, де ти! Обізвисі.
 Як я бідна в світі тужу, прийди подивисі!
Летілабим я до тебе , та крилів не маю,
Щобись бачив , як без тебе з жалю висихаю
 До кого ж я привернусі, хто мя приголубит,
 Коли нема миленького, котрий щире любит” 

Петро співав відому свою арію такими словами:

“Соньце низенько, вечір близенько,
Спішу до тебе, моє серденько.
Ти обіцєла ме,не любити,
А ні з ким іншим на вік не жити.
Серденько моє, колись ми двоє.
Жили як в раю, у власнім краю.
Але як прийду, тя не застану,
Заломю рукі, душу визяну”. 

Подібних змін подіставали й інші пісні.
У фіналі Анничка співає так:

“Хоть я дівка бідненькая, коло мене вютсі,
І богаті і письменні через мене бютсі. 
Я єдного Петра любю і щире і дуже.
Най їх буде разом триста, то міні бай дуже.
Я на Петра ожедала, а Петро мій любий
Вибавив ми душу, тіло від вічної згуби”

Знаменитий фінальний хор Іван Озаркевич передав 
так:

“ Требасі враз веселити
Сльози наші осушити.
Треба собі припімнути.
Не до смерти в нужді бути.

 Найсі з нужди розпукают,
 Котрі що зле замишляют.

Роман гОРАк
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 А ми гідно проживаймо,
 Приклад другим з себе даймо…” 

“І. Озаркевичеві, – писав Іван Франко, – хотілося 
подати Котляревського галичанам не в оригіналі, а 
в підгірським киптарі”. Відповідно всі дієслова, що 
закінчувались на “ся”, тепер закінчувалися “сі”, змі
нені і звертання до урядників, прийняті на Покутті. 
Наталку Полтавку Іван Озаркевич назвав Анничкою, 
а означення посад персонажів п’єси перероблені на 
відповідні чини, що усталені на Покутті. 

Переробка “Наталки Полтавки”, здійснена о. Іва
ном Озаркевичем, була надрукована 1848 р. у Чернів
цях в друкарні Яна Екгардта і сина, і в цій же дру
карні була надрукована й наступна переробка Івана 
Озаркевича, яка називалась “Komedyoopera. Wesilie 
abo: Nad Cyhana Szmahaiła nema rozumnijszoho. W 
dwoch diystwiach z śpiwamy i tańciamy narodowymy 
napysana w Kołomyji na wzor Stećka. Izdał Озаркевичъ 
Иванъ. W Czernowcach, napeczatano u Jana Eckhardta 
i syna, 1849”. 

Згадана друкарня має особливі заслуги перед 
українською культурою. Десь близько 1799 р. до 
Чернівців переселився з семигородського міста 
Бистриця тамтешній друкар Петер Екгардт. Він став 
не лише першим друкарем на Буковині і першим 
цісарськокоролівським окружним друкарем 
(k. k. Buckowiner Kreisbuchdrucker), але й заснував 
власний паперовий млин в м. Радівці, яке лежить якраз 
на середині дороги між Чернівцями і Бистрицею. Він 
забезпечив свою друкарню також і кириличними 
шрифтами, що дозволило йому друкувати богослужебні 
книги руською та молдавською мовами для потреб 
православного чернівецького єпископства. Завдяки 
цьому сербський митрополит Стефан Стратимирович 
вистарався для підприємства П. Екгардта привілей 
бути “Університетською друкарнею” міста Офен 
(Буда), якою вона числиться в 1821–1824 рр. Друкарня 
Петера Екгардта в 1804 році надрукувала “Катихисис 
малий или сокращенное православное исповіданіе и 
пр.”, друкований паралельно руською і молдавською 
мовами, що була першою друкованою руською 
(церковно–слов’янською) книгою на Буковині. В 1836 
році друкарня мала назву “Петера Екгардта і сина” 
або “Петера і Йоганна Екгардтів”.

Після смерти Петера Екгардта Йоганн став 
єдиним власником друкарні де, згідно з бібліографією 
Івана Омеляновича Левицького, видає цілу низку 
українських книг.

Це свідчить, що переробку “Наталки Полтавки” 
можна було видати в друкарні Екгардта кириличним, 
а не використовувати для цього латинський алфавіт. 
Можна було видати таким самим шрифтом, як 1837 р. 
в Буді був виданий альманах “Русалка Дністровая”. 
Друкарня мала такі друкарські черенки. Саме через 

відсутність черенків “руського” гражданського шриф
ту укладачі альманаху “Русалка Дністровая” виму
шені були друкувати його аж в Буді, а не у Львові... 

Чому о. Іван Озаркевич вибрав латинський ал
фавіт, залишається лише здогадуватись. Найперше, 
що він хотів, аби з тим твором ознайомилось біль
ше людей, які не вміли читати “руські” букви. З тої 
ж причини він зробив це для артистів, які грали в 
перероблених ним п’єсах і також не вміли читати 
“руськими” буквами, тим самим підтвердивши здо
гадку Івана Франка, що були це люди різних станів 
та національностей. 

Пізніше та ж друкарня видала цілу низку ук
раїнських видань, в тому числі й твори Юрія Федь
ковича, а також перший український журнал на Бу
ковині “Буковинська Зоря”.

Після смерти Йоганна (Яна) Екгардта власни
ком друкарні став його син Рудольф. Успадкована по 
батькові друкарня містилася в будинку №3 на площі 
Австрії (тепер Соборна площа). Його поховано в ро
динному гробівці Екгардтів на Руському цвинтарі 
в Чернівцях в 29му секторі, на якому викарбувані 
точні дати життя і смерти Рудольфа “26.06.1824 – 
19.03.1888”.

Згодилась би бодай меморіяльна дошка – нага
дати нащадкам про цю друкарню і те, яку роль вона 
відіграла ...

“С театру іду, – писав наступного дня по виставі 
“Наталки Полтавки” Йосафат Кобринський, заснов
ник “Народного Дому” в Коломиї, де тепер його імени 
Музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття, 
до одного з членів “Руської Трійці” Якова Головацько
го, – і зо мною кілька сот Русинів самих веселих. Не 
набувбисся на руском дивадлі. Чудо не ігра. То інше 
діло чути рідне слово, видіти народноє дійствіє”…

Грали виставу аматори з місцевої інтелігенції, 
об’єднані у “Товариство акторів під предводитель
ством Ляйтнера”, директора того “підприємства”. 
Звали його Алоїз. Був він цісарськокоролівським 
поручиком полку добровольців графа Сірмаї. Мав 
амплуа коміка, а тому у виставі зіграв роль Десят
ського (Виборного), а у “Жовніровічарівникові”, 
прем’єра якого відбувались від 3 липня до 12 жовт
ня 1848 р. – роль Жовніра ( Москаля). Хто написав 
музику до “комедіоопери” “Наталка Полтавка”, не 
встановлено, але для другої вистави її написав Ми
хайло Вербицький, на той час семінарист духовної 
грекокатолицької семінарії у Львові. Йому належить 
музика до понад 20 вистав, у тому числі й “Верховин
ців” Юзефа Коженьовського, “Козака і охотника” Іва
на АнталовичаВітошинського, “Процихи” Рудольфа 
Моха та ін. Цілком ймовірно, що й музику до “Дівки 
на виданню” також написав Михайло Вербицький, 
однак ноти не збереглися. 
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Щодо місця виконання перших аматорських 
вистав часів о. І. Озаркевича, то досі не встановлено, 
де вони відбувалися. Займався відповідними пошука
ми професор Ростислав Пилипчук, однак безрезуль
татно. Збирався у Музеї історії міста з цього питання 
круглий стіл, учасниками якого були краєзнавці й 
архітектори, але також нічого певного не з’ясували. 

Годі уявити чи повірити, щоб з нагоди показу 
“Дівки на відданню” спеціяльно будувалось якесь 
театральне приміщення зі сценою та глядною залою 
з кріслами чи лавками для сидження, навіть якщо б 
цій справі сприяв бургомістр С. Дрималик, названий 
щирим українським патріотом.

Очевидно, таке приміщення вже існувало в Коло
миї і вже працювала якась аматорська трупа, яка да
вала вистави польською чи німецькою мовою. Мож
ливо, в Коломию у цей час, як в одне з більших міст 
Галичини, приїздили з виставами мандрівні німецькі 
чи польські трупи. Можливо, що й з такої вже готової 
коломийської аматорської трупи Іван Озаркевич рек
рутував артистів для реалізації своєї першої в місті 
“руської” вистави.

“Зрештою, Коломия того часу була суцільно 
дерев’яною (за винятком парафіяльного костелу 
1788 р.), – пише у своїх дослідженнях краєзнавець 
Богдан Волошинський. – Уся дерев’яна частина 
середмістя або згоріла у часі частих пожеж (1865, 
1871, 1880, 1886 і 1888 рр.), або була розібрана у 
часі реконструкції центральної площі і прилеглих 
кварталів. 

У 1870х роках почалося формування кам’яної за
будови центральної площі Ринок. Десь тоді ж тут було 
збудовано готель “Галіція” (теперішній будинок цен
трального гастроному), який уже мав залу для балів і 
громадських зібрань, з якої часом користали гастро
люючі у місті театральні трупи. У 1891–1892 рр. було 
зведено будинок Щадничої каси, де було влаштовано 

першу спеціяльно спроєктовану театральну залу з 
механізмом сцени і де вже з того часу постійно висту
пали заїжджі театри і концертні колективи.

Щодо будинку теперішнього театру ім. І. Озар
кевича, то теж нічого не відомо про рік його споруд
ження. Вважається, що він неодноразово перебудо
вувався, тому й невідомо, який він первісно мав виг
ляд і призначення. Довгий час його власником було 
ремісниче товариство “Гв’язда”, яке влаштувало там 
глядну залу (але без механізму сцени), яку здавало в 
оренду. Пізніше там працював приватний кінотеатр, 
також з назвою “Гв’язда”. Вже після Другої світової 
будинок віддали музичнодраматичному театру (піз
ніше названому іменем Я. Галана), у ті роки його ще 
раз було перебудовано і влаштовано механізм сцени. 
Після ліквідації професійного театру дім віддали під 
районний будинок культури, а 1990 р. остаточно пе
редали відновленому професійному театрові, назва
ному пізніше іменем о. І. Озаркевича.

Отака історія, з численними білими плямами”
Врешті, здобуваючи такий великий успіх серед 

глядачів, Іван Озаркевич відважився показати виставу 
на так званому Соборі руських учених, який проходив 
у Львові з 19 до 26 жовтня 1848 р.

На той Собор о. Іван Озаркевич привіз з собою, 
як стверджує Іван Франко у статті “Руськоукраїн
ський театр”, видрукуване перелицювання п’єси Іва
на Котляревського. Поки відбувався Собор, о. Озар
кевич здужав зорганізувати невеличку аматорську 
трупу, що вивчила текст, і в останній день Собору 
дня 26 жовтня, як писала “Зоря Галицька” (1848, ч.25, 

Роман гОРАк

Коломийський академічний обласний 
український драматичний театр імени 
Івана Озаркевича. Сучасний вигляд.

Меморіяльна дошка Івану Озаркевичу на 
театрі в Коломиї.
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стор.106), – “зроблено несподівану приємність відо
гранням у вечір того ж дня руської комедіоопери під 
назвиськом “На милування нема силування”, котра 
враз з красними співами і танцями руськими дуже 
утішила всіх в многім числі зібраних гостей”. 

Вистава відбулась в одній з навчальних кімнат 
семінарії на вулиці Коперника, які в ту пору називали 
музеями. “Нема ніякого сумніву, – писав Іван Фран
ко, – що аматори, з котрих зложена була ся імпрові
зована трупа, були переважно, а може й виключно, 
питомці тої ж семінарії”. Але ж у семінарії вчились 
виключно чоловіки. Тоді хто ж виконував партії На
талки ( Аннички) та її матері? Цілком можливо, що 
саме виконавчинь цих ролей о. Іван Озаркевич при
віз з собою з Коломиї. Важко повірити, щоб за тих 
декілька днів можна було розучити всі ролі, в тому 
числі й жіночі. Невідомо, яка була декорація до тієї 
вистави, а також чи був музичний супровід – нехай 
невеликий оркестр чи фортеп’яно. Мовчить про це 
преса, скупі спогади сучасників.

Через декілька днів, у “вівторок по Михайлі”, як 
пише “Зоря Галицька”, ті самі аматори “відограли 
штуку Котляревського другий раз” з не меншим ус
піхом, якщо не більшим; про це свідчить той факт, 
що “з вистави прийшло 100 гульденів чистого доходу, 
котрий повернуто на користь Головної ради руської” 
(“Зоря Галицька”, 1848, ч.32, стор. 134.).

Ця подія спричинилась до початку театрального 
руху у Львові, а відтак сягнула Перемишля (який за
вдяки тамтешньому єпископу Івану Снігурському, а 
водночас родичу й опікунові Михайла Вербицького, 
вів перед у національному відродженні), і далі – Тер
нополя.  

Зовсім мало або майже нічого, як писав 
Іван Франко, відомо про перших виконавців 
вистави “Наталки Полтавки”. Знаємо з до
пису автора, що сховався під криптонімом 
“К” у часописі “Зоря Галицька” від 9 березня 
1850 р., що в театральній трупі крім цісарсько
королівського поручника полку графа Сірмаї 
був ще “чистий тенор” Залуцький, який “до
казав”, як пише автор рецензії “К”, “що може 
руска пісня”. Були ще “господини Маєр і Ке
лер”, яким “одолжені ми за ласкавую услугу 
в наших іграх”. (Важко сказати, жіночу чи чо
ловічу стать означало оте слово “господини”). 
У другій виставі “На миловання нема сило
вання”, як це випливає із згаданої рецензії у 
“Зорі Галицькій”, грав другий виконавець ролі 

Петра – Михайло Качковський. Як припускають деякі 
дослідники, це міг бути той Михайло Качковський, 
що служив судовим ад’юнктом у Коломиї та іменем 
якого названі москвофільські читальні в Галичині. 
Був ще один артист, названий “господин Санойца”. 
Він зіграв роль возного Тетерваковського 15 березня 
1850 р. Нічого більше досі не знаємо про перших 
виконавців ролей у покутському варіянті “Наталки 
Полтавки”. Ні їхніх доль, ні суспільного становища, 
ні дат життя...

Відомо, що через поганий стан здоров’я невдовзі 
вийшов у відставку Алоїз Ляйтнер. Він як директор 
звернувся до Головної Руської Ради у Львові, яка так 
захоплено сприйняла виставу коломийчан, з пропо
зицією увійти з клопотанням до австрійського уряду 
щодо дозволу утворити Руський національний театр, 
який би обслуговував увесь терен Галичини. Прекрас
на ідея, але її не судилось здійснити.

Успіх о. Івана Озаркевича був захмарений тим, 
що якраз у цей час згоріла церква, в якій він правив. 
Справа в тому, що діставши скерування на душпас
тирство до Коломиї, він застав тут найбільший, який 
лише можна уявити, нелад і убожество в парохії. Із 
колишніх п`яти церков на час його приходу в Коло
мию лишалися тільки одна Воскресенська, яка була в 
аварійному стані, і маленька капличка на Монастирку. 
Воскресенську церкву розібрали 1751 р. збудували 
церкву Благовіщення Пречистої Діви; та церква того 
самого року, коли відбулась в Коломиї прем’єра пере
лицьованої “Наталки Полтавки”, за нез’ясованих об
ставин згоріла. Переказ доносить, що після хрещення 
дитини паламар забув погасити свічку... Залишилась 
тільки маленька капличка на Монастирку, навколо 
якої були поховання. Там і правив до кінця днів своїх 
о. Іван Озаркевич.

Тепер о. Іван Озаркевич мусив турбуватись не 
тільки про театр, але й про будівництво нової цер
кви в місті. Це була церква Архистратига Михаїла. 

Едуард Блотніцький. Перше засідання Головної Руської Ради. 
Можливі перші глядачі “Наталки Полтавки” І. Котлярев-
ського у Львові 1848 року.
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Не дочекався закінчення будівництва. Відійшов у 
вічність 30.08.1854 р.

Не відомо, де жив. 
Не поставила йому Коломия пам’ятника. 
Обійшлась тільки меморіяльним горельєфом на 

стіні театру, названого його іменем.
Не дочекався й створення національного театру, 

про який мріяв він і за який ратувала Головна Руська 
Рада. 

15 травня 1848 р. за новим (3 травня за старим) 
стилем селяни Королівства Ґаліції та Володимирії 
були звільнені від панщини. Ще 16 квітня того року 
цісар Фердинанд І підписав відповідний патент, а 
22го було проголошено патент “про знесення всякої 
роботизни й інших підданчих повинностей в Гали
чині”. 

Першого листопада 1848 р. після закінчення 
роботи Собору руських учених вулиці центральної 
частини Львова вкрились барикадами. Член Націо
нальної гвардії – кравець Навроцький, помер від ран, 
які він отримав у сутичці з урядовими військовими. 

На площі Св. Духа солдати побили одного з гвар
дійців прикладами рушниць і у відповідь їх обстріля
ли з сусіднього будинку. Військові прийняли рішення 
придушити повстання.

О 9й годині ранку, 2 листопада 1848 р. розпо
чався обстріл міста артилерією. Головними цілями 
стали Ратуша, приміщення університету та театр в 
колишньому костелі францисканців, оскільки там 
розташовувалась Народова Рада. 

Фельдмаршал Вільгельм Гаммерштайн, який ке
рував ліквідацією повстання у місті, наказав артилерії 
обстріляти центр міста з Високого замку. Розпоча
лась пожежа в приміщенні бібліотеки університету 
та університетської канцелярії, які розташовувались 
на вулиці Краківській. Горіли будинки на вулицях 
Вірменській та Театральній. 

Загалом, окрім Ратуші й університету, згоріли 
театр на теперішній вулиці Театральній, Технічна ака
демія та 15 приватних будинків. Збитки було оцінено 
в один мільйон гульденів. 3 листопада в місті було 
оголошено надзвичайний стан. Загинуло близько 55 
осіб і 75 було поранено. Втрати військових налічува
ли 3 вбитих та 13 поранених. Такими були наслідки 
революції у Львові й отак невесело закінчились ре
волюційні події 1848 р. тут. Та всі ці жертви не були 
даремними. Вони пробудили суспільство, і це про
будження мало далекосяжні наслідки як для Львова, 
так і для всієї Австрійської імперії.

Вже 2 грудня 1848 р. цісар Фердинанд I Габсбург 
зрікся престолу. На його місце став племінник Франц 
Йосиф I, який узяв курс на посилення єдности держа
ви; 4 березня 1849 р. було оприлюднено “октройовану 
конституцію”, що з французької означає жалувану чи 

даровану. Була це так звана Ольмюцька Конституція, 
від назви місця, куди з Відня перебрався цісар і парла
мент, а 7 березня 1849 р. був розпущений установчий 
рейхсрат, який так і не завершив розгляду основних 
законів. Найрадикальніших депутатів було заарешто
вано. За “дарованою” конституцією вся влада від того 
часу зосередилась у руках цісаря. Проголошувалися 
скасування кріпацтва, свобода віросповідання та де
які інші громадянські та політичні права. Кожен із 14 
коронних країв, званих провінціями, отримував право 
на свою конституцію та представницькі установи.

Для Галичини Крайову конституцію було надано 
цісарським патентом 29 вересня 1850 р. Ця консти
туція проголошувала, зокрема, що поляки й українці, 
а також інші народності, які проживають у коронно
му краї, є рівними в управлінні і кожен народ має 
непорушне право на збереження й розвиток своєї 
народності та своєї мови.

Третього травня 1849 р. святкувалась перша 
річниця знесення панщини. Галичина цей день від
значала неймовірно урочисто. З першого зібрано
го з вільного поля врожаю для цісаря був спечений 
великий коровай, який люди вулицями міста несли 
до Намісництва, а в Соборі Святого Юрія відбулось 
подячне цісарю богослужіння, на якому виголосив 
історичне слово Лев Трещаківський, парох з села 
Рудного, що піді Львовом, а з 1860 р. – парох церкви 
Благовіщення в Городку. 

Лев Трещаківський бачив виставу театру з Коло
миї на Соборі, а тому на засіданні Головної Руської 
Ради 15 червня 1849 р. виступив з пропозицією, щоб 
чистий дохід із святкувань річниці знесення панщини 
в Галичині З/15 травня 1848 р. повернути на будову 
Руського дому, де мала бути сцена та глядна зала. Там 
мав би розміститися український театр, вистави якого 
так усім сподобалися.

Любов до театру львів’ян була неймовірно ве
лика. Через ту любов місто позбулося можливости, 
щоб руслом Полтви, яка пливла серединою міста, 
протікав Дністер. Таку пропозицію зробив місту граф 
Станіслав Скарбек. Однак замість Дністра місто за
хотіло гарного приміщення для театру. І це приміщен
ня граф Скарбек подарував йому...

А Головна Руська Рада 1849 р. звернулась до 
австрійського уряду з проханням, щоб для побудови 
Народного Дому у Львові цей уряд подарував ділянку 
землі, на якій колись стояв Львівський університет, 
знищений під час революційних подій 1848 р. арти
лерією Гаммерштайна. На згарищах Тринітарського 
монастиря планувалось збудувати Народний Дім, а 
на руїнах костелу цього монастиря, де була бібліоте
ка – збудувати другу міську церкву. Головна Руська 
Рада була впевнена, що уряд прислухається до її про
хання, бо українці у дні заколоту 1848 р. були на боці 
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цісаря. Цісар справді зглянувся на прохання русинів. 
Розпорядженнями від 25 серпня та 11 жовтня австрій
ський уряд подарував для будівництва Народного 
Дому згарища .

Зрозуміла річ, що давати якусь копійку для но
вобудов цісар не збирався, а вдячні русини і не про
сили, бо знали, що справа безнадійна. Рада у 1850 р. 
оголосила про збирання коштів у цілому краї для 
будівництва “народного інституту” та забезпечення 
його діяльности.

Під час візиту до Львова цісар Франц Йосиф I 
18 жовтня 1851 р. особисто заклав наріжний камінь. 
Закладаючи цей камінь, цісар навіть не уявляв, яку 
роль зіграє збудований невдовзі будинок в історії ук
раїнської державности, бо з того будинку розпочався 
Першолистопадовий зрив, який приведе 1918 року до 
створення Західноукраїнської Народної Республіки.

Перемоги австрійської армії в Ломбардії в ході 
австроіталійської війни 1848–1849 рр., придушен
ня угорського повстання 1848–1849 рр. російською 
армією на чолі з генералфельдмаршалом Іваном 
Паскевичем сприяли посиленню централізму влади 
і призвели до реставрації старого абсолютистського 
порядку. 31 грудня 1851 р. Конституція 1849 р. була 
ліквідована. Головна Руська Рада припинила своє 
існування. Українське громадськокультурне життя 
після цього на десять років завмерло…

Закінчено будівництво Народного Дому за проєк
том ад’юнкта будівельного департаменту Галицького 
намісництва Вільгельма Шмідта 1864 р. за пожерт
вування українського населення краю. Будівництво 
велось під наглядом архітектора того ж Намісництва 
Сильвестра Гавришкевича. 

Театр існував у формі аматорських ко
лективів, які, врешті взяла під свою опіку 
товариство “Руська Бесіда”. 

Не забув про Народний Дім о. Лев 
Трещаківський. Він, тепер уже парох 
церкви Благовіщення у Городку, кожного 
тижня відправляв до Львова підводи з буді
вельним матеріялом і людьми, які допома
гали майстрам зводити Дім. Щороку він 
віддавав на руки людям, які відповідали 
за будівництво, гроші, зібрані під час ко
ляди на Різдвяні свята. Він написав “Вер
теп”, з яким парубки ходили містом та в 
навколишніх селах під час Різдвяних свят 
і виручені гроші відправляв на будівниц
тво та утримання Народного Дому. Помер 
о. Лев Трещаківський 16.05.1874 р., і на 
його могилі на городоцькому цвинтарі уп

рава Народного Дому збудувала гарний мармуровий 
надмогильний пам’ятник, виготовлений у майстерні 
Генріха Пер’єра. 

29 березня за старим (10 квітня новим) стилем 
1864 р. в новозбудованому Народному Домі було по
казано глядачам “Марусю” на основі повісті Г. Квіт
киОснов’яненка й урочисто відкрито український 
професійний театр, про який далекого вже 1848 р. 
мріяв о. Іван Озаркевич. 

Розпочалося свято урочистою Службою Божою 
в Успенській церкві, яку відправив крилошанин Ми
хайло Куземський, пізніший холмський єпископ. 
Співав хор вихованців Львівської грекокатолицької 
семінарії.

Після 7ої години вечора театральна зала, що в 
лівому крилі Народного Дому, заповнилася по бере
ги. На відкриття з’явився намісник Галичини ґраф 
Олександр фон МенсдорфКулі.

Свято відкрив студент Лонгин Бучацький, який 
прочитав “Пролог”, написаний з цієї нагоди Омеля
ном Огоновським.

Виставу супроводжувала музика В. Квятков
ського. Хто “приспособив” повість до сцени, досі так 
і не відомо, хоча Степан Чарнецький, автор “Нарису 
історії українського театру в Галичині”, вважав, що 
це був Олександр Голембйовський.

Царівною вечора була Теофіля Бачинська, яка 
виконувала роль Марусі... 

Того ж 1864 р. на сцені театру відбулась вистава 
“Запорожці” за п’єсою Кароля Генча “Поворот запо
рожців з Трапезонду”, про яку забув згадати у своє
му “Нарисі історії українського театру в Галичині” 
Степан Чарнецький. Музику до цієї вистави написав 
Михайло Вербицький, і тоді прозвучала пісня “Ще 
не вмерло Запорожє”. Вистава особливого успіху у 
глядачів не мала, а от музику до пісні композитор 

Народний дім у Львові.
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використав для вірша Павла Чубинського “Ще не 
вмерла України”. Віри цей уперше в Галичині був 
опублікований у грудневому числі часопису “Мета”. 
Вперше твір “Ще не вмерла Україна” як Гімн прозву
чав 10 березня 1865 р. в Перемишлі на завершення 
концерту, присвяченого Тарасові Шевченку.

Не минуло й десяти літ, як Народний Дім у Львові 
опинився в руках москвофілів; український театр 
1872 р. був позбавлений стаціонарного приміщення, 
а 5 травня 1873 р. не стало і його засновника Юліяна 
Лавровського. Театр став мандрівним.

Важко передбачити, чи зумів би театр, маючи 
вигідну сцену у Львові та добрі умови життя, вико
нати ту історичну роль, яку він врешті виконав за 
обставин, коли ту сцену захопили москвофіли, які 
на кожному кроці твердили, що галицькі русини є 
не що інше, як “истинные русские”, які волею історії 
забули свої “настоящие корни”, а тому їм потрібно 
повертатися під покров батюшкицаря та у віру іс
тинну – православну. 

Прогнані з будинку, збудованого за кривавицю 
українського народу Галичини, артисти мандрівного 
українського театру, який став таким не з його волі, 
так ніколи і не дочекаються такої сцени, яку мали 
польський чи німецький театри. Для них були сто
доли, корчми, клуні, заїзди по містечках та селах на 
рідній землі. Уявлення про те, в яких умовах у таких 
приміщеннях відбувались вистави мандрівного ук
раїнського театру, дає “Казка мого життя” Богдана 
Лепкого про вистави на ярмарку в Лашківцях та у 
знищеному замку Сенявських у Бережанах. 

Та коли б артистам польської чи німецької сцени, 
як зауважив Іван Франко, звеліли грати в таких умо
вах, то вони назвали б того, хто надумав таке зробити, 
“варварами, які хочуть повернути мистецтво до часів 
середньовічних інтермедій і балаганів”. Нестерпні 
побутові умови доповнювались ще й тим, що тодіш
ньому артистові української сцени доводилось грати 
всі можливі ролі, співати, танцювати в драмі, комедії, 
оперетці, опері.

Репертуар театру мусив постійно оновлюватися, 
бо в маленькому містечку чи селі, куди заїздив на 
виступи театр, не могла йти багато разів одна і та ж 
вистава...

Низька плата артистам, зібрані з вистав невеликі 
кошти, які потрібно було витрачати на оновлення 
гардеробу та декорацій, транспортні витрати при 
переїздах з одного села чи містечка в інше – були 
тими реаліями, які оточували артиста українського 
мандрівного театру в Галичині під опікою товариства 
“Руської бесіди” у Львові.

Напевно, було на те Боже провидіння, бо саме 
мандрівний український театр зробив для національ
ного освідомлення галичан більше, ніж будьхто. Він 

ніс українське слово в міста, містечка і села, живив 
надію на краще прийдешнє українського народу. Ні 
красне письменство, ні композитори, ні живописці не 
давали стільки для підтримки національного духу в 
народі, скільки давав театр. 

І за це все Україна мала би сказати слово вдячности 
місту Коломиї та скромному отцеві Івану Озаркевичу, 
похованому на Монастирку, де могила його втрачена. 
Що ж… оскільки священників завжди ховали побли
зу храмів, то з ініціятиви покійного вже краєзнавця 
Ярослава Полатайчука, недалеко від церкви, біля під
ніжжя стрілецької могили у 1990х роках встановили 
пам’ятник символічної могили І. Озаркевича.

Могила о. Івана Озаркевича 
у Коломиї.
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Сто пятдесят років тому відбулася прем’єра опери 
“Аїда” – одного з найяскравіших і найбільш видо
вищних творінь видатного італійського композитора 
Джузеппе Верді. Як відомо, опера була замовлена 
композитору Каїрським оперним театром на ознаме
нування відкриття Суецького каналу. Прем’єра відбу
лася 24 грудня 1871 р. Це був тріюмф і композитора, 
і його твору, що стало початком довгого й щасливого 
сценічного життя опери аж до наших днів.

Сюжет твору побудований на автентичному ло
кальному, египетському матеріялі – сценарій написав 
видатний французький египтолог Франсуа Огюст 
Фердинан Марієтт, перший директор Інституту старо
житностей Египту, ініціятор заснування Каїрського 
египетського музею. Проте опера охоплює також і 
загальнолюдські ідеї – протест проти поневолення, 
конфлікт між обов’язком і почуттям, нестримне праг
нення до щастя. Драматургія побудована на зіставлен
ні двох планів – монументальних масових хорових 
сцен, що створюють загальне історичне тло, і камер
них номерів, в яких і розгортаються колізії сюжету.

Образ Аїди – центральний в опері. Вже від самого 
початку в ньому закладена певна амбівалентність, 
яка і стає рушійною силою в розвитку сценічної дії, 
адже за сюжетом рабиня Аїда насправді є ефіопською 
царівною. Покохавши ворога, вона вступає у проти
річчя між інтересами свого народу й власними почут
тями. Це породжує постійні психологічні конфлікти 
в її стосунках з іншими героями опери – батьком, 
коханим, суперницею. Усі чотири дії Аїда постійно 
перебуває у центрі подій. Це є великим фізичним і 
психологічним навантаженням для виконавиці го
ловної ролі, але одночасно й чудова можливість для 
співачки продемонструвати свій вокальний телант і 
драматичну гру.

Опера “Аїда” займає особливе місце в творчій 
біографії Соломії Крушельницької. З перших виступів 
співачки на оперній сцені вона утвердилася в її репер
туарі і залишалася упродовж усієї кар’єри. Саме в ній 
втілилися новаторські пошуки й здобутки артистки. 

Цією оперою Соломія Крушельницька захопила
ся ще під час навчання в Мілані. В листі до Михайла 
Павлика від 10 березня 1894 р. вона писала: “Тішуся 
дуже, що любите “Аїду”, я ж в ній так замилувана, 
що часом за плачем перестаю співати. Мені се дивно, 

п²дкОРЕННя НЕАпОЛя. 
Ñ. кРУШЕЛьНИцькА 
В “АЇд²” дЖ. ВЕРд²

тим більше, що я холодного темпераменту і нерви мої 
сильні, як посторонки...”

Вперше Крушельницька виступає в ролі Аїди 
у Львові 1894 р. Це був складний період у творчій 
біографії співачки: зміна теситури голосу, опанування 
італійської вокальної школи, посилена робота над 
репертуаром вимагали великих зусиль. Окрім того, 
перші виступи артистки у Львові прохолодно зуст
ріли і її вчителі, й музична критика. Несприятливою 
була й загальна атмосфера в трупі Театру Скарбка з 
традиційними кулуарними інтригами. 

Співачка з дня на день чекала, що дирекція театру 
розірве з нею контракт. Проте успіх Крушельницької 
в “Аїді” був такий великий, що переломив ситуацію. 
У її листі до М. Павлика від 10 червня 1894 р. читає
мо: “...по другім моїм виступі в “Аїді” зі Шляфен
берґом прийшли до мене з ґратуляціями і сказали, 
що остають при зробленім контракті”. 

Наступний виступ Соломії Крушельницької в 
опері “Аїда” Дж. Верді відбувся в Кракові, в липні 
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Соломія Крушельницька в ролі Аїди.
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Так роль Аїди стала “щасливою” для 
Соломії Крушельницької. Розуміючи її 
ефектність і виграшність, артистка часто 
обирає цю оперу для своїх важливих де
бютних виступів – у Сантьяго, Варшаві, 
Неаполі.

Гастролі артистки в Чилі відбулися 
1897 р. Соломія Крушельницька була 
першою українською співачкою, яка 
наважилася вирушити в таку далеку 
подорож. Про перебування артистки в 
Південній Америці та виступи на сцені 
театру “Municipale” в Сантьяго залишила 
спогади її сестра Олена Крушельницька 
(в заміжжі Охримович), яка тоді супро
воджувала Соломію:

“В Чіле ми виїхали 1 травня 1897 
року. Їхали на 5 місяців з італійською 
трупою з Мілано через Париж до порту 
Кале; там – на корабель. […] У Сантьяго 
привітали нас музикою. Усі посідали на 
кінні повозки і поїхали до готелю, де за
квартирували всю трупу. […]

Ми були перевтомлені дорогою. Кон
тракт запевнював нам три дні відпочин
ку. Але вже по двох днях просили дуже, 
щоби Соломія виступила як перша зі всіх 
сопранів. То була “Аїда”. Виступ увін
чався великим успіхом. По першому акті 
прийшли директори тамошнього театру, 
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Соломія Крушельницька в ролі Аїди.

Клавір опери “Аїда” Дж. Верді.

1895 р., і відразу забезпечив їй успіх на сцені цього те
атру. Часопис “Діло” за 22 червня повідомляв: “Панна 
Саломея Крушельницька виступає тепер гостинно в 
опері в Кракові. Дотепер далася чути краков’янам в 
титуловій партії Леонори в “Трубадурі” і в “Аїді”. 
Зараз по перших виступах рецензенти краківських 
часописів піднесли прекрасний голос нашої артис
тки, повний темпераменту спосіб інтерпретації. Всі 
годяться в тому, що панна Крушельницька – справж
ній артистичний талант […]. Під час представлення 
“Аїди” всі білєти були розкуплені, а публика наго
родила пну Крушельницьку невмовкаючими оплес
ками, і букетами, і кошами квітів. Дирекція театру 
заключила була контракт з панною Крушельницькою 
на п’ять гостинних виступів, а тепер старається залу
чити її ще на кілька виступів”. 



44

висказали Соломії слова найвищого признання та 
вдоволення”. 

Високою була й оцінка місцевої музичної кри
тики: “Молода співачка панна Крушельницька вже з 
перших хвилин свого виступу в ролі Аїди привернула 
увагу слухачів своїми на диво чарівними даними: сим
патичною статурою, прекрасним голосом, артистиз
мом і ніжністю, що дедалі більше проявлялися в ході 
вистави. Дикція природна і разом з тим майстерна, 
співає вона наче зовсім без напруження. Тембр голосу 
такий чистий і милий, що чарує кожного. Особливо 
переконливою артистка була в романсі (перша дія), у 
дуеті з Амнеріс у другій дії, у великій арії та в дуеті 
в третій дії і, нарешті, в прекрасних сценах прощан
ня. У другій дії слухачі подарували співачці кошик 
розкішних квітів і під бурхливі оплески багато разів 
викликали її з іншими артистами на сцену. Панна 
Крушельницька буде однією з улюблениць сезону” 
(“El Ferrokarril”, 30 травня 1897 р.):

Під час виступів на оперній сцені із співаками 
часом трапляються непередбачені ситуації. Олена 
розповіла про один такий випадок із Соломією Кру
шельницькою в Сантьяго в опері “Аїда”: “Було таке. 
В першому акті приключилось, що Соломії під час 
молитви і поклону впала корона з голови. Це не впли
нуло зле на успіх. Коментували, що то добрий знак, 
що поклонилася їхній землі”.

Восени 1898 р. Соломія Крушельницька підписа
ла контракт на виступи у Великому театрі у Варшаві. 
Розпочався новий важливий етап у творчій біографії 
співачки, який тривав чотири роки. Перший виступ 
Крушельницької відбувся 4 жовтня в “Аїді” і відразу 
став сенсацією, привернувши до української співачки 
загальну увагу. Відгуки на цей виступ з’явилися в усіх 
варшавських часописах:

“Окрім акторського таланту та чудових зовнішніх 
даних, панна Крушельницька має дзвінкий, розлогий, 
проникливий, і, може, не вельми м’який голос. […] 
Дебют увінчався цілковитим успіхом” (М.Бєрнацький, 
“Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne”, № 41);

“Постава струнка, рухи рішучі і сповнені чарів
ности, обличчя виразне, гарні та живі очі, зуби білі, 
як перли, волосся чорне, як ебен. Голос великий, сві
жий, дзвінкий, можливо, трохи загострий і запаль
ний, однак металічний, чудово поставлений і лине 
невимушено. […] Голос співачки такий сильний і 
теплий, що фізично проймає наскрізь. […] Крушель
ницька обдарована всіма прикметами справжньої ар
тистки…” (А. Сигетинський, “Kurjer Warszawski”, 
5 жовтня 1898р.);

“С. Крушельницька виступила вперше у складній 
ролі Аїди і одразу ж здобула визнання численних слу
хачів. Молода артистка володіє сильним і розлогим 
сопрано, вдосконаленим доброю школою. Цей голос 

чудово надається до драматичних сцен, якими бага
та завжди чудова і нестаріюча опера Верді” (З. Нос
ковський, “Wiek”, 6 жовтня 1898р.).

Звичайно, найбільший успіх у Варшаві Соломія 
Крушельницька здобула в операх польських компози
торів – “Галька” й “Графиня” С. Монюшка, “Гоплана” 
В.Желенського, “Лівія Квінтілла” З. Носковського та 
ін., проте “Аїда” завжди залишалася поміж найпопу
лярніших сценічних образів співачки.

Музичний критик часопису “Kurjer Warszawski” 
Олександр Полінський так оцінив її виступ в “Аїді”: 
“П. Крушельницька була взірцевою Аїдою. Назива
ючи її взірцевою, гадаємо, що не зловживаємо екс
пресією у висловлюванні, адже щиро переконані: 
якщо в плеяді першорядних співачок можна знайти 
Аїду з кращим сопрано і досконалішим видобуван
ням звука, то набагато важче знайти таку, що в ролі 
закоханої ефіопки могла б так майстерно поєднати 
вишуканий спів із глибоким відчуттям характеру 
героїні, яке лине з душі співачки. Її вибуховий тем

Соломія Крушельницька в ролі Аїди.
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перамент, виявлений в чітко вимальованих позах, 
жестах і нервових рухах, поряд із яскравістю звучан
ня – справжній діямант чистої води в оправі “a jour”” 
(11 березня 1900 р.).

Виступаючи у Варшаві, під час зимових опер
них сезонів, Крушельницька здійснює гастрольні 
подорожі до СанктПетербургу. В той час на сцені 
Маріїнського театру виступали такі відомі італійські 
співаки, як Е. Карузо, М. Баттістіні, В. Арімонді, які 
й стали партнерами артистки в цих виступах.

І, звичайно, особливу увагу співачка привернула 
своєю артистичною майстерністю в опері “Аїда” Дж. 
Верді. Критики окремо наголошували на її оригіналь
ному трактуванні образу. Так, петербурзька газета 
“Новое время” за 20 грудня 1899 р. помістила таку 
рецензію на виступ С. Крушельницької в цій опері 
на сцені Маріїнського театру: “В її виконанні партії 
вердіївської героїні помітні відхилення від манери, з 
якою співає більшість артисток – відхилення ті пере
важно слушні і свідчать не тільки про розум співачки, 
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але й про її смак. Крім того, Крушельницька турбуєть
ся про сценічну сторону – вона грає кожну фразу. Не 
прийміть це за обмовку. Крушельницька справді не 
залишає в Аїді жодної вокальної фрази без відповід
ного перекладу її на мову жестів і пластики”. 

В “Аїді” вона знову виступає 27 грудня – у Ве
ликому залі Петербурзької консерваторії. “Северный 
курьер” зазначав: “Крушельницька створила оригі
нальний образ Аїди. Можливо, для нас цей образ нез
вичний, але він цілком правильний. Щоб безпомилко
во визначити характер обдарування Крушельницької, 
треба бачити і чути її ще в інших ролях: якщо спі
вачка так само щиро входить у кожну роль, так само 
зживається з ними, як з роллю Аїди, то доведеться 
визнати в ній дуже великий талант”.

Після завершення виступів у Варшаві Соломія 
Крушельницька підписує контракт з театром “San 
Carlo” і вирушає до Неаполя.

Перший виступ артистки мав відбутись в опе
рі “Аїда”, яка в “San Carlo” не ставилась вже майже 
шість років. Репетиції проходили успішно, про що 
довідуємося з листа Крушельницької до невідомої 
особи від 13 січня 1903 р.: “Я задоволена тим, що 
перебуваю тут і дебютую в “Аїді”. На першій репе
тиції з оркестром мене нагороджували оплесками, 
і всі передрікають мені великий успіх. Синьйор де 
Санна – надзвичайно люб’язна людина, а мої парт
нери просто симпатичні. Я дебютую лише наступної 
суботи через затримку репетицій, та, мабуть, це добре 
для мене, бо зможу трохи розвіятися і відпочити”.

Дебют Соломії Крушельницької на сцені теат
ру “San Carlo” відбувся 17 січня 1903 р. і здобув не
звичайний успіх. Вимоглива неаполітанська публіка 
гаряче аплодувала українській співачці, а музична 
критика не шкодувала суперлятивів, оцінюючи її гру 
та сценічну майстерність. Ось лише декілька фраг

Джузеппе Верді

Театр “San Carlo” в Неаполі
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ментів з рецензій тогочасної італійської 
преси на цю виставу:

“Нескінченні оплески на честь Кру
шельницької. Вчора увечері Соломія Кру
шельницька вперше постала перед неаполі
танською публікою, тією самою публікою, 
яка була, є і завжди буде грозою всіх ар
тистів минулого, сучасного і майбутньо
го. І тому особливо приємно визнати, що 
радіснішого, святковішого і люб’язнішого 
прийому не можна було й чекати.

Публіка Неаполя визнала голос, вигляд 
і поводження синьйорини Крушельницької; 
вона відзначила її неабиякий драматичний 
хист і високе артистичне чуття; вона віта
ла її, викликала на “біс”” (“Don Marzio”, 
19 січня 1903 р.).

“Вона уособлює образ вродливої жінки 
з ласкавим і привітним поглядом великих 
очей, стрункою постаттю, величавою та 
шляхетною ходою, принадними й гнучки
ми рухами, завдяки чому публіка зроби
ла її своєю обраницею і незмінно захоп
люється нею” (“Rigoletto”, № 2, 05 лютого 
1903 р.).

“Соломія Крушельницька, яка завіта
ла до нас у розквіті слави, перевершила 
сподівання неаполітанської публіки […]. 
Вона з великою ніжністю модулює голос, 
ефектно притишує звуки, що просто при
водить слухачів у солодкий трепет, потім 
видобуває все більш високі і потужні ноти, 
і вони, набравши всевладної сили, панують 
над зворушеним залом” (“Il Teatro”, лютий 
1903 р.).

Відтоді українська співачка стала улюб
леницею неаполітанської публіки, а “San 
Carlo” – “її театром”…

Проте найбільший тріюмф в “Аїді” че
кав Крушельницьку 15 квітня 1905 р. на 
сцені театру “Costanzi” в Римі. Це був її 
прощальний виступ на завершення гаст
ролей. Оперу “Аїда” Дж. Верді вона осо
бисто обрала для свого бенефісу. Деталь
ний звіт про цю подію знаходимо у статті 
М. Інкальятті “Прощальний вечір Соломії 
Крушельницької в театрі “Costanzi””, опуб
лікованій в журналі “Roma”: 

“В літописі театру “Costanzi” цей вечір 
залишиться незабутньою і знаменною 
подією. Пишний і величний, він, здавалося, 
набув форми якоїсь королівської маніфес
тації, щоб віддати всі почести володарці 
співу. 

Афіша опери “Аїда” Дж. Верді за участю Соломії Крушель-
ницької. Санкт-Петербург, 1899 р.

Театр “Costanzi” в Римі.
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Та ось на сцені ставна, елегантна і вишукана пос
тать Соломії Крушельницької схиляється у першо
му поклоні, дякуючи публіці, що урочисто вітає її 
палкими, нестримними, нескінченними оплесками. 
А після цього скільки інших привітань! [...] Кожна 
її фраза, кожна інтонація, що лунали у залі, викли
кали найпрекрасніші естетичні почуття. На цьому 
прощальному вечорі Соломії Крушельницької, зда
валося, синтезувалися всі інтерпретації, створені 
прославленою артисткою, яка в безсмертному Римі 
заслужила найурочистіші почесті та визнання, яку 
в цьому місті обожнювали. [...] З цим чаром, з цією 
поезією римська публіка, здавалось, не хотіла вже 
ніколи розлучатися”.

Наступними віхами визнання Соломії Крушель
ницької в ролі Аїди стали Лісабон і БуеносАйрес. 

Соломії Крушельницькій вдалося створити ве
личний, неповторний образ Аїди. Враження сучас
ників від її виступів залишалися незабутніми. Так, 
італійський музикознавець Ґвідо Маротті у мемуарах, 
написаних 1953 р., зазначав: “Ці давні спогади, що я 
проніс крізь роки, завжди зберігаючи в душі, сягають 
початку нашого століття, коли я вперше почув її голос 

Ф. Шаляпін в ролі Олоферна в опері В. Сєрова “Юдіф”.

данута Б²ЛАВИЧ

Федір Шаляпін в ролі Олоферна в опері В. Сєрова “Юдиф”.

і побачив її на сцені римського театру “Costanzi” в 
образі незрівнянної героїні “Аїди”. Вона скидалася 
в моїй уяві на царицю Нефертіті, найяснішу дружину 
Рамзеса ІІ, або на одну з жіночих фігур, що зійш
ла з древнього барельєфу після тритисячорічного 
кам’яного сну, щоб продовжити життя серед людей, 
вражаючи їх мелодійністю звуків, вогнистими руха
ми крутих плечей і гнучкого стану, стилізованими й 
ефектними жестами рук”.

В чому ж полягав секрет такого надзвичайного 
впливу мистецтва співачки на слухачів?

Традиції інтерпретації образу Аїди склалися у 
1870х рр. і перебували в загальному руслі оперного 
виконавства ХІХ ст. Виробився і загальний стереотип 
головної героїні опери. Найбільша увага співачок 
була насамперед спрямована на вокальну партію. В 
небагатьох випадках їхня драматична гра була пере
конливою. 

На початку ж ХХ ст. опера перестала бути “кон
цертом в костюмах”, а перетворилася на драматичне 
дійство. У Соломії Крушельницької був вроджений 
артистичний талант, який вона постійно розвивала. 
Крім того, вона дуже тонко відчувала новітні стилі й 
напрямки в оперному мистецтві.

Крушельницька поєднувала у собі геніяльну 
співачку з винятково сильним, яскравим голосом і 
видатну драматичну актрису. Її часто порівнювали 
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з Елеонорою Дузе. За спогадами сестри Олени Кру
шельницькоїОхримович, “щоб розучити партію, їй 
досить було тільки переглянути ноти, які вона читала 
з листа, як читають друкований текст. Напам’ять пар
тію вивчала за дватри дні. Та це було тільки початком 
роботи над роллю. Головне – осмислити образ, вспі
вати його [...] вона мала свій підхід до трактування 
того чи іншого музичного твору”.

Це був зовсім новий, вдумливий підхід до за
вдань оперного виконавства, який застосовували 
в своїй професійній діяльності також Артуро Тос
каніні і Федір Шаляпін. Видатний диригент вимагав 
від співаків максимальної точности і правдивости в 
інтерпретації авторського задуму. Саме цими якос
тями імпонувала йому Соломія Крушельницька, яку 
Тосканіні надзвичайно цінував.

Що стосується Федора Шаляпіна, то його творчі 
засади були дуже близькими до засад Соломії Кру
шельницької. Правдиве відтворення персонажів в 
обох митців не мало нічого випадкового, усі засоби 
оперного жанру – сценографія, пластика, театраль
ний грим, костюми, – вони використовували для роз
криття сценічних образів, що спиралися також на 
історичне підґрунтя. 

Саме бажанням наблизитись до історичного пер
шоджерела пояснюється вибір рухів і поз Соломії 
Крушельницької: “Аїда Крушельницької могла б го
дитись для точного і високомистецького зображення 
на полотні [...] це було ніщо інше, як спроба най
більшого наближення до правди” (Зі спогадів Джіно 
Мональді).

Свій театральний гардероб Соломія Крушельни
цька замовляла у найкращих паризьких ательє. Роз
кішний стилізований костюм Аїди також був одним 
з елементів розкриття образу. Заперечуючи загально
прийнятий стереотип Аїди – убогої рабині, артистка 
підкреслювала, що головна героїня опери – царського 
роду. “Одягнена у пишне вбрання, спеціяльно ство
рене для неї найзнаменитішим паризьким кравцем, 
із сяючою діядемою на чолі, що так пасувала до 
чарівного овалу її обличчя, злегка вкритого корич
невочервонавим гримом, Соломія Крушельницька 
уособлювала риси справжньої египтянки, відкинувши 
стереотипну постать убогої ефіопської рабині при 
фараоновому почті” (Із спогадів Ґ. Маротті).

Ескізи для сценічних костюмів Шаляпіна розроб
ляли видатні російські художники Валентин Сєров, 
Михайло Врубель, Костянтин Коровін, причому спі
вак і художник були співавторами. До прикладу мож
на згадати роль Олоферна в опері “Юдиф” В. Сєрова. 
Працюючи над образом Олоферна, Шаляпін вивчав 
стародавні ассирійські барельєфи. Вони допомог
ли йому в створенні театрального костюму, виборі 
жестів, поз та ін. 

Саме тому музичні критики, аналізуючи виступи 
Крушельницької і Шаляпіна, часто зіставляли їхнє 
трактування оперних образів: “Аїда Крушельниць
кої була зовнішньо прекрасна і вокально витончена, 
вільна від будьяких примітивних ефектів. Її стилізо
вані жести і рухи нагадували стародавні египетські 
барельєфи. Це, зрештою, був той самий засіб, до якого 
вдався Шаляпін, створюючи образ Олоферна в опері 
Сєрова “Юдиф”” (зі спогадів Родольфо Челетті).

На новітньому підході Крушельницької до трак
тування образу Аїди наголошувала і тогочасна музич
на критика: “Чудова вистава особливо запам’яталася 
тим, що головну роль в ній грає артистка, яка відкину
ла стереотипні зразки і розкрила образ Аїди в зовсім 
іншому світлі, створивши не традиційно театраль
ну, а правдиву постать дочки царя ефіопів. Соломія 
Крушельницька є великою прихильницею сучасної 
еволюції драматичного мистецтва; оперна співачка, 
вона грає як драматична актриса, і той, хто знає, як 
це важко робити на сцені музичного твору, легко зро
зуміє особливу вагу нашого твердження. В манері її 
виконання немає жодного руху, що не підкреслював 
би зміст партії, жодного кроку, що не відповідав би 
характерові дії; ця гра завжди підпорядкована вірно 
знайденому почуттю міри, вона ефектна у кульміна
ційних моментах, раціональна і продумана у німих 
сценах” (“La Boheme” №2, 20 січня 1903 р.)

Саме у цьому вбранні та характерному головному 
уборі Соломія Крушельницька позувала французько
му художнику Е. Леві, який зробив графічний портрет 
співачки. Малюнок вмістили паризькі газети 1902 р., 
коли вона з тріюмфом виступала в Парижі.

Що ж до голосу співачки, то всі критики були од
ностайними – вона була незрівнянною Аїдою. “Голос 
її – драматичне сопрано – один з найкращих, що їх 
нам будьколи доводилося чути, а романс “Блакит
не небо й чисте повітря” був проспіваний з таким 
ніжним фразуванням, такою приємною дикцією, що 
розчулені вкрай слухачі без кінця вітали співачку і 
відповіли новою бурею оплесків на повторне вико
нання романсу” (З рецензії театру “СанКарло”).

У 1907–1908 рр. фірма “Fonotipia” здійснила за
писи голосу Соломії Крушельницької у ролі Аїди на 
двох грамофонних платівках. Методи звукозапису 
початку ХХ ст. були занадто недосконалими, щоб 
передати всю красу голосу славетної співачки. Але, 
вслухаючись в її виконання, ми усвідомлюємо, що 
Соломія Крушельницька залишилася безсмертною і 
неперевершеною Аїдою; час не владний над її талан
том та недосяжною майстерністю у мистецтві співу, 
якому вона присвятила усе своє життя.

Світлини до статті – з фондів музею 
Соломії Крушельницької у Львові
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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. Мінгеймера (“Мазепа”). Проте най
частіше і з особливим успіхом артистка виступала 
в “Графині”.

Як відомо, восени 1899 р. Крушельницька стала 
солісткою Великого театру у Варшаві. Тоді варшав
ська опера (подібно більшости світових театрів) пе
реживала період боротьби з пануванням “італійщи
ни” – як у репертуарі, так і у виконавському складі. 
Високі кошти утримання італійських співаків погли
нали левову частку театрального бюджету на шкоду 
національному музичному мистецтву. Отож, щоб 
зміцнити польський склад, режисер Юзеф Ходаков
ський запросив нові виконавські сили. Більшість спі
ваків були вихованцями львівської школи: Я. Короле
вич, С. Крушельницька, Є. Штрассерн, С. Сєнкевич, 
М. Левицький, А. Дідур. Дирекцію виділу опери з 
вересня 1898 р. обійняв Е. Млинарський (чи не пер
ший польський диригент після С. Монюшка). Палкий 
шанувальник творця польської оперної класики, він 
сприяв тріюмфальному поверненню на сцену вар
шавського театру опери “Графиня”.

Нагадаємо, що прем’єру опери (автор лібре
то – В. Вольський; первісна назва “Графиня Діяна”) 
показали 7 лютого 1860 р. Події у ній відбуваються 
на початку Х1Х ст. Молода красунявдова, оточена 
роєм залицяльників, влаштовує бал, який має стати 
окрасою варшавського карнавалу. На забаві очіку
ють князя і його приятелькуфранцуженку. Саме тоді, 
коли оголошують прибуття високих гостей, моло
дий шляхтич Казимир (захоплений Графинею не без 
взаємности) ненароком острогою нищить розкішну 
сукню і викликає гнів красуні. Юнак покидає бал, 
вирушає на війну. Минає декілька років, і Казимир 
повертається, овіяний славою. Час не лише вилікував 
його від захоплення, але й допоміг зрозуміти мораль
ні переваги Броні над світською дамою. Сподівання 
Графині розвіялись, але залишились гордість і сили 
не виказати свого болю.

“²дЕАЛьНА гРАфИНя”. 
ВИÑТУпИ Ñ. кРУШЕЛьНИцькОЇ 
В ОдНОЙÌЕНН²Й ОпЕР² Ñ. ÌОНЮШкА

Мар’яна зуБеЛяК
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Соломія Крушельницька – Графиня в опері 
“Графиня” С. Монюшка.
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На перший погляд, сюжет опери видається ма
ловартісним, плитким. Сучасники навіть назвали 
її “трагедією подертої спідниці” (“tragedia rozdartej 
spódnicy”). Проте автори, В. Вольський і С. Мо
нюшко, писали про інше. Вони всіма способами 
намагались будити сумління, патріотичні почуття, 
викривали скоробагатьків, кар’єристів, які в гонитві 
за грішми закривали очі на політичну ситуацію в краї. 
Космополітизму, рабському захопленню іноземною 
модою автори протиставляли плекання національ
них звичаїв і традицій. З огляду на цензуру не могли 
говорити відверто, звідси – алюзії, недомовки, які 
переважна більшість публіки, однак, чудово розуміла. 
Напевно, саме тому оперу досить довго забороняли 
виконувати.

Прем’єра нової постави “Графині” відбулась 
3 листопада 1898 р. (режисер вистави Ю. Хода
ковський, диригент – Е. Млинарський. Сценогра
фія – К. Кльопфер, І дія, Ю. Ґурановський, ІІ дія, 
О. Козловський, ІІІ дія; костюми – Ю. Мачинський, 
хореографія – Р. Ґрассі, О. Ґіллут). Виконавський 
склад: С. Крушельницька–Графиня, Я. Королевич–
Броня, М. Скульська–Єва, Ю. Ходаковський–Хорун
жий, С. Сенкевич–Казимир, М. Френкель–Підчашич, 
М. Левицький–Дзідзі [1, 64]. Цитуємо рядки спогадів 
Еміля Млинарського: “Через цензуру у Варшаві “Гра
финю” не виконували довший час. Нарешті вистава 
могла відбутись, навіть дозволили Казимиру з’явитись 
на сцені в третій дії в мундирі польського улана. […] 
Вистава стала тріюмфом артистів і колективу. Успіх 
вражаючий. Давно Варшава не переживала чогось 
подібного. […] Крушельницька створила ідеальну 
Графиню, Королевич – милу Броню. Ходаковський 
з Френкелем майстерно зіграли сцену в третій дії. 
У такому складі “Графиня” мала понад 100 вистав, 
майже завжди з аншлагом. Польська опера перемог
ла, італійська ж, що до цього часу панувала майже 
неподільно, була змушена зменшити кількість вистав 
і гостинних виступів” [2, 115].

Справді, вистава стала успіхом усього колективу, 
про що свідчать голоси тогочасної преси: “Чудові 
декорації, надзвичайно гарні мальовничі костюми, 
досконалий спів і виняткова гра викликали ентузіязм. 
[…] Публіка вщерть заповнила залу і вже на наступні 
три вистави білети розхапали. “Графиня” має гаран
тований успіх на довгі роки”, – так, зокрема писав 
театральний оглядач газети “Wiek” [3]. 

У центрі уваги музичних критиків було, безпе
речно, переконливе змалювання С. Крушельницькою 
образу головної героїні. Так, А. Сиґетинський зазна
чав, що її спів ґрунтується на “декламації, на плас
тичності слів, на значенні думки, на психологічному 
поглибленні музики. Що арія – то інший характер, 
інший настрій, інше відбиття” [4, 22]. Фінальний 
сольний номер “Прокинутися від облудних снів” – 
критик назвав небувалим тріюмфом артистки. “Вона 
приголомшує почуття слухачів, не вдаючись до заяло
жених ефектів театрального і співацького мистецтва. 
В кожному її слові відчувається не лише професійна 
співачка, а й досконала артистка” [4, 23]

Подібну оцінку знаходимо в статті Ю. Статтлера: 
“П. Крушельницька виконує партію надзвичайною 
вишукано; навіть гнівові уміє надати влучного від
тінку глибокої образи, а не галасливого спалаху, тому 
фінальна арія, акцентована переконливо, без непо
трібного підвищення голосу, звучить реалістично” [5]. 

До суперлятивів долучається й З. Носковський, 
рецензент газети “Wiek”: “Головна героїня знайшла 

Соломія Крушельницька – Графиня 
в опері “Графиня” С. Монюшка.



51

в п. Крушельницькій виняткову виконавицю. У двох 
перших діях артистка була графинею, світською да
мою, впевненою у своїх чарах і багатстві; в міру ко
кетлива, навіть у гніві не забувала про добрий тон. 
Коли ж у перших двох діях п. Крушельницька була 
на висоті, то в третій її можна назвати просто доско
налою, з такою силою передала вона різноманітні 
почуття, які шарпають розчаровану жінку. Біль, гнів, 
лють були помітні навіть у палаючих очах, нерво
вих рухах, однак артистка викликала ще сильніше 
враження, залишаючись до кінця великосвітською 
гордовитою дамою, яка боїться виявити свої почуття. 
Не дивно, що публіка, наелектризована виконанням 
фінальної арії, після вигуку “ніколи сліз”, шаленими 
оплесками вимагала повторення, закидаючи славетну 
артистку квітами” [6].

Після 19ї вистави “Графині” у січні 1899 р. ча
сопис “Kurjer Warszawski” стверджував, що опера 
піднесла загальний рівень уподобань і мистецького 
смаку публіки на значно вищий щабель. 

У червні 1900 р. С. Крушельницька обрала оперу 
на свій бенефіс. Опісля преса захоплено називала пар
тію Графині шедевром мистецтва сценічних ефектів і 
шедевром музичного виконання. Ю. Статтлер зазна
чав: “П. Крушельницька втілила свій образ естетично 
в кожному нюансі гри, що надає йому відповідного 
шарму, знайшла красу в композиторському задумі, 
чим зробила партію вагомішою, оповила цілість 
вродженою чарівливістю, інтелігентним відчуттям 
міри й щирим, глибоким почуттям. Учора артистка 
свою партію виконала особливо витончено. В її грі та 
співі, що так чудово взаємодоповнюються, як завжди 
дивували непересічні здібності, дар послідовного 
втілення різних переживань і надання образу прав
дивости” [7].

На думку театрального оглядача часопису “Kurjer 
Warszawski”, “то був бенефіс панни Соломії Крушель
ницької, і цього було достатньо, щоб публіка перепов
нила залу театру, щоб виявити свою пошану до артист
ки, якій театр завдячує не одним чудовим вечором і 
майстерність якої забезпечила успіх не одній опері. 
Бенефіціянтку приймали з оваціями: їй піднесли вісім 
кошиків з квітами, засипали дощем квітів, аплодува
ли, викликали без кінця. Як Крушельницька співала 
і як грала – розповідати зайве, бо грала і співала так, 
як завжди” [8].

Після виконання “Графині” на початку сезону 
1901–1902 рр. газета “Wiek” звітувала, що улюблена 
опера викликала таку ж свіжість вражень. Публіка на
солоджувалась чарівною музикою, гаряче аплодувала 
артистам, а Крушельницьку обдарували квітами [9].

Не менш високу оцінку мистецтва Крушельниць
кої зустрічаємо на шпальтах газет також майже через 

чотири роки після її першого виступу в опері “Графи
ня”: “Ідеальну виконавицю головної партії зустрічали 
оваціями впродовж усієї вистави. Бо ж славетна ар
тистка вчора була в такому гуморі, в такому настрої, 
що життя струменіло з її досконалої, витонченої та 
захоплюючої інтерпретації. Усі деталі кожної сце
ни, усі ситуації були проведені шляхетно, зі смаком, 
правдивістю почуттів, виражених у слові та музиці й 
чудово відтворені нашою доблесною примадонною. 
Тож публіка аплодувала артистці з ентузіязмом, у най
важливіших моментах до її ніг зусюди падали квіти й 
букети, а викликам не було кінця” [10]. 

У багатоголоссі щирих захоплень дисонансом 
звучить виступ невідомого автора, який на шпальтах 
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часопису “Przegląd tygodniowy” критикував майже 
всіх виконавців опери, цілковито заперечуючи трак
тування Крушельницькою саме фінальної арії. “Не 
можна образ трактувати так “модерно”. Не можна 
стверджувати, що ця жінка така легковажна, абсо
лютно без почуттів. Розчарування, приниження ма
ють бути виражені в арії відповідними акцентами. 
Виконуючи арію, Графиня не повинна приховувати 
свої почуття ні перед ким, адже вона сама на сцені. В 
останніх словах повинна звучати гордість, але поєд
нана з гіркотою”. Насамкінець автор радив артистці 
переосмислити свою інтерпретацію, тоді вона “поло
нила б усіх слухачів, нині ж захоплює лише музичних 
знавців” [11]. 

Красномовним спростуванням вищенаведених 
“порад” стали рядки інших варшавських рецензентів, 
які писали, що успіх опери не слабне – на 25й, 40й, 
50й виставах зала була переповнена, величезні черги 
до квиткових кас не зникають, люди спеціяльно приїж
джають з провінції. Музичний критик О. Полінський 
назвав створений Крушельницькою образ “клейно
дом у мистецькій оправі” [12]. Особливий ажіотаж 
супроводжував вистави “Графині” перед від’їздом 
артистки на гастролі або відпочинок – і після її по
вернення. Ось, приміром, що можна було прочитати з 

приводу першого виступу на початку березня 1901 р.: 
“Виконавиці головної ролі п. Крушельницькій після 
арії в ІІ дії на сцену винесли чотири кошики квітів; 
на одному – білий серпанок, розшитий сріблом, на 
другому – стрічка із написом “Ласкаво просимо в 
Твоє королівство”. В останній дії після арії п. Кру
шельницькій вручили кошик білих квітів і плакат з 
написом: “Вітаємо Тебе, наша улюблена і найкраща! 
Не покидай нас ніколи – Вдячна трійця”” [13]. 

Безперечно, “Графиня” за участю С. Крушельни
цької стала окрасою репертуару театру, “притягаль
ною силою”. Коли потрібно було “залатати дірки” в 
театральному бюджеті, зібрати кошти на дохід хору, 
оркестру, каси допомоги – часто вибір дирекції па
дав саме на цю оперу С. Монюшка. Тому зрозуміла 
така вражаюча кількість вистав упродовж варшав
ських сезонів артистки. Як свідчить тогочасна преса, 
КрушельницькуГрафиню почули й побачили князь 
Імеретинський, композитор І. Падеревський, співаки 
Дж. Беллінчоні, О. Мишуга. 

Виконавський склад опери “Графиня” з різних 
причин зазнавав деяких змін, натомість постійними 
учасниками вистав були С. Крушельницька та Ю. Хо
даковський. Коли ж стало відомо, що Крушельницька 
має намір покинути Варшаву, партію головної героїні 

Соломія Крушельницька у Варшаві, 1900 р.
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доручили іншій артистці. Опісля “Kurjer Warszawski” 
писав, що виставі опери не бракувало нічого – окрім 
публіки [14].

У квітні 1903 р. С. Крушельницька приїздить до 
Львова, де мала заплановані шість виступів на кону 
нового оперного театру, між іншим – і в монюшків
ській “Графині”. Навіть короткий фрагмент тодіш
ньої рецензії Я. Ґалля дає нинішньому читачеві мож
ливість зрозуміти, як сприймали львів’яни початку 
ХХ ст. появу на сцені Соломії Крушельницької: “За
вдяки чудовій інтерпретації головної партії публіка 
мала нагоду переконатись, що “Графиня” має нема
ло привабливости й заслуговує на тривалий успіх. 
Витончене мистецтво проявлялось у кожній фразі і 
кожному жесті славетної співачки, а глядач і слухач 
цього разу не мусили сперечатись між собою – обидва 
були задоволені” [15]. 

Таку ж високу оцінку дає С. Нєвядомський, який 
захоплюється оригінальним змалюванням Крушель
ницькою постаті головної героїні: “Манірність особи, 
зовні елегантної, по суті ж – пересічної і марнослав
ної, – артистка продемонструвала дуже добре. Зуміла 
досконало підкреслити найважливіші моменти. Ви
падок із сукнею піднесла до рівня трагедії, мімічні 
сцени наповнила прегарними деталями, останню дію 
зіграла надзвичайно реалістично” [16].

Соломія Крушельницька підтвердила свій вар
шавський тріюмф і славу “неперевершеної, ідеальної 
Графині”. 

Як згадує польський актор і режисер П. Оверлло, 
Крушельницька володіла феноменальним голосом і 
вимріяними даними для цієї ролі. Тож успіх опери 
“Графиня” безсумнівно значною мірою був зумов
лений саме її участю [17, 101].

Польська письменниця С. ПодгорськаОколув 
зазначала, що важко було краще втілити головний 
образ. “Вся в сріблястому вбранні, що огортало її 
струнку постать, з одним діямантовим півмісяцем 
в темному волоссі, а другим перловим півмісяцем 
чудових зубів у пурпуровій оправі усмішки […]. 
Арія “Збудитися з химерних снів” у її виконанні була 
шедевром вокального мистецтва і драматичної екс
пресії” [18, 100].

Подібну високу оцінку мистецтва Соломії Кру
шельницької знаходимо і в спогадах її колеги, а на
віть і суперниці на Варшавській сцені, Я. Короле
вичВайдової: “Крушельницька в ролі Графині не 
мала собі рівних, і створений нею образ залишається 
найкращим, хоч після Крушельницької багато спі
вачок бралися за цю роль, яка вимагає специфічних 
вокальних даних, виняткового зовнішнього вигляду 
та акторського таланту” [19, 90].

Нова постановка опери “Графиня” за участю 
С. Крушельницької стала винятковою подією в іс
торії польської музики. Цікаво, що вона знайшла своє 
висвітлення не лише в численних рецензіях, мемуа
рах, але й відгомін у літературі. Як приклад – попу
лярний свого часу роман “з вищих сфер” Г. Мнішек 
“Прокажена” (“Trędowata”), один з розділів якого 
розігрується саме під час вистави “Графині”. Отож, 
без перебільшення можемо стверджувати, що завдяки 
Соломії Крушельницькій опера С. Монюшка здобула 
блискучий успіх і посіла значне місце в тогочасному 
театральному репертуарі.
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Восьмого лютого 2021 р. Оксані Романівні Па
ламарчук виповнилося б 90… Музикознавець, те
атрознавець, журналіст, “літописець” Львівського 
національного академічного театру опери та балету 
імени Соломії Крушельницької. Її життєвий і творчий 
шлях сповнений драматичних подій, де сутикалися 
мрії та розчарування, визнання і зрада, а ще – випро
бування, випробування, випробування… 

Народилася вона в сім’ї культурносуспільних 
діячів Романа і Петронелі Паламарчуків. У перші дні 
встановлення радянської влади на західноукраїнських 
землях Роман Паламарчук з донькою Іриною емігру
вав за кордон. А 13 квітня 1940 р. матір з двома донь
ками – шістнадцятирічною Галиною та дев’ятирічною 
Оксаною вивозять у Північний Казахстан – с. Тарське 
Урицького району Кустанайської области. Через шість 
років вони повернулися до Львова. Позбавлені всьо
го, змушені були квартирувати у родичів і знайомих, 
ні в кого довго не затримуючись… 

У 1958 р. Оксана Паламарчук закінчила історико
теоретичний факультет Львівської державної консер
ваторії ім. М. Лисенка (нині – Львівська національ
на музична академія імени Миколи Лисенка – ред.), 
здобувши спеціяльність музикознавця. На неї, як на 
науковця, покладав великі надії професор музично
теоретичних дисциплін Станіслав Людкевич, але його 
талановита випускниця “зрадила науку” і пішла пра
цювати у нову сферу: на телебачення. Її прийняли 
на посаду музичного редактора щойно створеного 
обласного комітету з телебачення і радіомовлення. 
Володіючи журналістським хистом, Оксана Пала
марчук потрапила у близьку їй стихію. Як резуль
тат – понад 300 музичних телесценаріїв, близько 100 
радіопередач. Та не був цей період надто безхмарним: 
1974 р. змушена була звільнити посаду… Відходила з 
безмежним жалем. Але іншого варіянту не мала. Цьо
го ж 1974 р. її прийняли до Львівського академічного 
театру опери та балету ім. І. Франка (нині – Львів
ський національний академічний театр опери та ба

Л²ТОпИÑЕць ЛьВ²ВÑькОЇ ОпЕРИ
(Оксана Паламарчук у пам’яті друзів)

лету імени Соломії Крушельницької – ред.) на посаду 
завідувачки літературної частини, де працювала до 
виходу на пенсію 1990 р. В ті часи О. Паламарчук 
плідно виступала в пресі як музичний критик, жур
наліст. У її друкованому доробку – монографічні 
видання, рецензії на вистави, концерти; музично
критичні статті та нариси, творчі портрети митців, 
гасла в енциклопедіях, довідниках. До останніх днів 
свого життя Оксана Романівна наполегливо працю
вала над фундаментальним дослідженням “Музичні 
вистави Львівських театрів (1776–2001)”, віддавши 
цій праці свої життєві сили до останньої краплини. 
Тільки найближчі знали, як важко було їй ходити, 
який нестерпний біль вона терпіла. Не скаржилася, 
не нарікала, та все ж не раз сумно промовляла: “Я не 
доживу до виходу книжки, а так би хотілося її поба
чити”. Оксана Романівна покинула цей світ 29 грудня 
2006 року. А восени 2007 праця її життя – досліджен

ÑпОгАдИ

Оксана Паламарчук (1931–2006) – 
музикознавець, театрознавець, журналіст
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ня “Музичні вистави Львівських театрів (1776–2001)” 
(Львів, 2007, 446 с. ) вийшла друком…

Гості Соломіїного Дому, колеги, зібравшись у 
День народження Оксани Паламарчук, ділилися спо
гадами про яскраві моменти співпраці, спілкування, 
розкриваючи різні сфери діяльности цієї талановитої, 
працелюбної, невтомної жінки.

Серед промовців були символічні “спадкоємці”, 
ті, хто працював на тих самих посадах, що й Оксана 
Паламарчук, але в пізніші періоди. І кожен, виступаю
чи, моделював достовірну картину її життя і праці чи 
то на посаді редактора музичних передач Львівського 
телебачення (Любов Козак), чи – завідувача літера
турної частини Львівського оперного театру (Надія 
Труш), чи науковця – дослідника музичнотеатраль
ного життя Львова (Світлана Максименко). 

 Маргарита Кривенко, співупорядник біобіб
ліографічного нарису “Оксана Паламарчук – теат
рознавець, музикознавець, журналіст” у своєму слові 
підсумувала науковопубліцистичний доробок Окса
ни Паламарчук.

 Ірина Криворучка, головний зберігач фондів Му
зичногомеморіального музею Соломії Крушельни
цької, кількома чіткими штрихами охарактеризувала 
Оксану Паламарчук як щиру приятельку нашого му

зею, жінку під знаком “плюс”… Упродовж декількох 
десятиліть Оксана Романівна була нашим авторитет
ним консультантом, як театрознавець і музикознавець 
брала участь у наукових читаннях і конференціях, 
як журналіст популяризувала діяльність Музею в 
українських і зарубіжних періодичних виданнях. Як 
науковець, ретельно досліджувала фонди львівських 
архівів і щедро ділилася з нами своїми знахідками. 
Дім Соломії для Оксани Паламарчук був теж наче 
рідною домівкою, куди вона охоче приходила не тіль
ки на всі музейні імпрези, але й без офіційної при
чини, просто пригостити яблуками з власного саду 
чи унікальними млинцями, що мали назву “яблучка 
в шляфрочках”… 

На Вечорі не було нікого з родини Оксани Ро
манівни, але технічні засоби уможливили подолати 
десятки тисяч кілометрів і запросити до віртуальної 
присутности онуку – Устю Стефанчук, яка мешкає в 
далекій Канаді. Її теплі спогади про бабусю створили 
щиру родинну атмосферу, в якій тривала зустріч.

устина (устя) стефанчук, журналістка, дослід
ниця, онука Оксани Паламарчук:

Я довго думала, як мені вкластися в кілька хви
лин у розповіді про цю абсолютно феноменальну 
жінку…

Оксана Паламарчук, Олександра Блавацька, Стефанія Павлишин, Микола Колесса, Марія Байко з працівниками
Музею Соломії Крушельницької. Львів, 1997 р.
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Моя бабуся фарбувала волосся в ліловий колір, 
ще вона носила бездоганний манікюр і височенні 
обцаси чи не до останніх років свого життя. І це той 
образ, який стоїть у мене зараз перед очима, коли 
про неї думаю. 

Ще вона мала таку суперсилу: вона вміла пи
сати, вміла добирати слів так влучно, прицільно. Її 
мова була дуже структурована, що досить дивно як 
для людини її темпераменту й емоційности. Спосіб 
викладати думки був дуже чіткий, дуже дисципліно
ваний, якщо можна так сказати. І взагалі, вона стави
лася з якоюсь спартанською стриманістю до роботи, 
до своєї наукової праці. Це інколи набридало нам 
з дідом, але, здебільшого, викликало замилування, 
зачудування. 

А ще моя бабуся була неймовірною гиготухою. Я 
пригадую, як я виростала в оперному театрі, дитиною 
бавилася десь там по закапелках і чула, як луна роз
носить коридорами бабусин сміх, такий заразливий. 
І це давало якесь таке відчуття внутрішнього спокою, 
комфорту… Її почуття гумору було легендарним, та
ким смачним, високоінтелектуальним, тонким. Вже 
в пізнішому віці я задумувалась: як людина, що своє 
дитинство провела в Казахстані, в бараку, з іншими 
“ворогами народу”, і, повернувшись із заслання до 

Львова, не мала де притулитися і скиталася разом 
із старенькою мамою чужими клунями; як людина, 
що в тридцять років посивіла через постійні доноси 
сексотів, у тому числі і з оточення близьких знайо
мих; як людина, переживши це все, зуміла затримати 
оте внутрішнє світло, зуміла залишитися гиготухою 
й зуміла бути залюбленою в світ. Світ цікавив її до 
останніх днів, що я її пам’ятаю… Я, чесно кажучи, 
дотепер не відповіла собі на це запитання…

Ще моя бабця була першою феміністкою в моє
му житті. Вона ніколи не міняла дівочого прізвища, 
аргументуючи це тим, що нікого не має обходити, 
скільки разів вона міняла чоловіків і скільки разів 
виходила заміж…

Моя бабуся з раннього дитинства вчила мене, що 
означає бути самодостатньою жінкою, і вчила цього в 
найбільш педагогічний спосіб з усіх можливих, прос
то будучи нею, будучи прикладом цього… В її очах 
завжди прочитувалося ставлення до мене з гідністю 
як до розумної, не скажу дорослої, але розумної сві
домої істоти. Вона завжди до мене ставилася як до 
рівної собі, як до індивідуальности. Оця її чесність, 
повага до мене, малої істоти, це було щось настільки 
гідне подиву, що й зараз, коли я про це розповідаю, 
“мурашки табунами бігають по тілу”. Це дуже сильно 
ілюструє, дає зрозуміти наші з нею стосунки.

Готуючись до цієї розмови, я говорила собі: не 
бути банальною, не бути банальною! Бо Оксана Па
ламарчук могла бути якою завгодно, але точно – не 
банальною. І це стосується її патріотизму, який ніколи 
не був бутафорним, претензійним, це завжди було 
глибоке, виболене, пропущене крізь себе почуття...

На одній з презентацій її книг (ми ще тоді були 
однаково вдягнені: в чорні сорочки і фіолетові кра
ватки, і мені це дуже подобалося) вперше мені дали 
слово. Це була дуже важлива презентація для мене, 
тому що бабця вперше привселюдно, звертаючись 
до авдиторії, говорила якісь речі до мене, для мене 
і про мене. Вона тоді сказала, що книжка, яку вона 
презентує, дуже важлива для неї, але її найважливі
шою книгою є я, її Устина. Відтоді я про це багато 
думала. Якби бабуся не вклала так багато в цей пер
ший розділ моєї “книги”, якби вона не вклала стільки 
себе, стільки пригод, сміху, цікавих занять, стільки 
розумних розмов, музики, краси, то наступні розділи 
моєї “книги” ніколи не були б такими, як вони є. Я 
величезною мірою завдячую бабці цим… 

Любов Козак, музична редакторка Львівської 
студії телебачення 1972–2015 рр.:

Оксана Романівна Паламарчук… Непересічна 
особистість і в творчому житті, і в побуті… Вона 
закінчила консерваторію як теоретик, і випадково 
Анатолій КосАнатольський, спілкуючись з нею, за

Оксана Паламарчук 
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пропонував їй прийти працювати на 
телебачення. Це був 1960 р., а в 1957 р. 
було засноване Львівське телебачення. 
Спочатку вона працювала редактором, 
а потім очолила музичну редакцію. 
Довкола себе зібрала дуже цікавий 
колектив. Це були дуже талановиті 
люди. Тепер, з віддалі часу, думаєш: 
Оксана Романівна була в засланні як 
“враг народа”, Олександр Геринович, 
провідний режисер, також “сидів”, 
Роман Олексів, визначний режисер 
музичних передач, “сидів”, повернув
ся і закінчив Київський театральний 
інститут і працював у Львові, власне 
в музичній редакції. Працював Борис 
Бобинський, син засудженого поета 
Василя Бобинського. Борис також за
кінчив Київський театральний інсти
тут, і йому дозволили тут працювати. 
Ще студентом з нею працював Олександр Зелінський. 
Була Марія Теодорівна Антків, дружина видатно
го диригента Михайла Анткова, також дуже цікава 
людина.

Оксана Романівна мала величезний організа
торський хист. Вона започаткувала цікавий цикл 
програм, який мав назву “Музика і життя”. Передачі 
в той час усі йшли наживо. Ведучим цих програм 
був Олександр Сергійович Зелінський. Інший цикл 
музичних програм – “Концертний зал “Дружба””. 
Там ведучим був Анатолій КосАнатольський. Ми 
запрошували різні колективи з цілого Совєтського 
союзу. 

Оксана Романівна творила цикли програм про 
львівських композиторів: і про Романа Сімовича, і 
Миколу Колессу, і Євгена Козака. І коли довідалася, 
що я невістка Євгена Теодоровича, то подарувала 
мені свій сценарій авторської передачі про нього. Я їй 
вдячна, маю той сценарій, а режисером передачі був 
Олександр Геринович. І там є їхні позначки…

То були 1970ті рр. Пригадую, що я прийшла на 
місце Зіновія Кулика, який також працював у музич
ній редакції, але тоді отримав посаду в Києві, згодом 
став міністром інформації. 

Було дуже цікаво працювати під керівництвом 
Оксани Романівни, але ж прийшла “гроза”. Настав 
1974 р. Оксану Романівну звинуватили у всіх “грі
хах”, почалося цькування, вона мусила покинути 
телестудію. Але домоглася, що її звільнили з пере
веденням на іншу роботу. Вона очолила літературну 
частину Львівського оперного театру.

Ми багато спілкувалися і в той час. Разом го
тували телевізійний цикл “Тріюмфи у Львівському 
оперному”, запрошували до участи соліста опери Іго

ря Кушплера. Це були передачі про Адама Дідура, 
Михайла Голинського, Олександра Мишугу, Євгенію 
Зарицьку.

Дуже світлі спогади в мене про Оксану Романів
ну…

Надія Труш, заслужена працівниця культури Ук
раїни, у 1990–2020 рр. працювала з 2010 р. як очіль
ник в літературній частині Львівського національного 
академічного театру опери та балету ім. С. Крушель
ницької:

Я з Оксаною Романівною не працювала. Після неї 
літературну частину очолила її учениця і товаришка 
Надія Михайлівна Масляк, а вже пізніше я почала 
працювати в цьому відділі і керувати ним.

З Оксаною Романівною ми “перетиналися”, і для 
мене дуже пам’ятна одна розмова. Вона згадувала, як 
був похорон, похоронна процесія йшла містом і за 
людиною несли її відзнаки. І вона каже: “От, так, як 
за тим генералом несуть його зірки, медалі, нагороди, 
так за мною будуть нести мої книги”.

Найголовніша її книга – “Музичні вистави Львів
ських театрів (1776–2001)”. Дуже важлива книжка не 
лише для Львова, а й для всієї України. І для мене, 
коли я працювала, була настільною. І власне, це 
пам’ятник для Оксани Романівни.

Вона була дуже цікавою людиною, правду ска
зати, на роботі – одна, а у світі – трохи інша. Але 

Оксана Паламарчук виступає на відкритті виставки, при-
свяченої 100-літтю побудови Львівського оперного театру. 
Музей Соломії Крушельницької, 2000 р.
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ці дві постаті була однаково творчі, однаково дуже 
театральні.

Що таке професія завліта, може зрозуміти тіль
ки завліт. Це є “швидка допомога”, це є “донор”. Ти 
мусиш сидіти на робочому місці, бо ану ж раптом ди
ректор захоче щось запитати, отримати якусь довід
ку. Завліт не може відлучитися, в будьякий момент 
зобов’язаний до присутности. Тепер мобілки трохи 
рятують.

Умови праці у мене були складні, в Оксани Ро
манівни – ще складніші. В театрі не було друкарської 
машинки. Усі матеріяли друкувала секретарка, до якої 
зносили папери й усі інші служби. Які комп’ютери?! 
Який Інтернет?! За кожним документом шукалося 
в старих книжках, довідниках, шукалося в архіві, 
науковій бібліотеці. Йшлося у відділ періодики (це я 
говорю, насамперед, про Оксану Романівну), замовля
лося підшивки старих газет величезного формату й 
обсягу. Читати їх сидячи неможливо було, то стоялося 
над тією підшивкою, обережно горталося сторінки, 
щоб знайти декілька рядків потрібної інформації.

Робочий час спресовувався, неможливо було 
щось зробити для себе більшого, щоби ти показав: 
ось книжка, ось я це зробила.

Ще складність для Оксани Романівни полягала 
в тому, що вона була профоргом театру. До неї звер
талися люди з різноманітними питаннями: від при
бирання території до “вибивання” рекомендації на 
отримання квартири. Це забирало дуже багато часу.

Чому вона написала майже всі свої книжки, коли 
вийшла на пенсію? В театрі в ті роки, коли не було 
доступу на місці до інформації, вона би книжки не на
писала. Тільки пізніше Оксана Романівна реалізувала 
себе повністю як науковець, як творча особистість, як 
людина, безмірно закохана в музику і в театр. Світла 
їй пам’ять!

світлана Максименко, театрознавець, канди
датка мистецтвознавства, заслужена журналістка 
України; 1998–2018 рр. – редактор літературнодра
матичних програм Львівської обласної державної 
телерадіокомпанії:

Нас з Оксаною Романівною, здавалось би, роз’єд
нувало багато: вік, міста, професії. Але містичним 
способом вона з’являлася в ті знакові моменти, епі
зоди мого життя, які вирішували моє майбутнє. Я 
розумію, що вона була неангелом, але для мене в 
житті вона ним стала…

Епізод перший. По закінченні театрознавчо
го факультету Київського інституту театрального 
мистецтва імени КарпенкаКарого (нині – Київський 
національний університет театру, кіно і телебачення 
імени Івана КарпенкаКарого – ред.) я переїжджаю до 
Львова, перебуваю в декретній відпустці. Синові було 

вже десь близько чотирьох років. Раптом – дзвінок. 
Бере слухавку мій свекор, народний артист України, 
заньківчанин, Володимир Максименко, і каже: “Ок
сана Романівна Паламарчук тобі телефонує”. Я кажу: 
“Я її не знаю”. Він каже: “Вона працює завлітом в 
оперному театрі. Там звільнилося місце редактора, 
а вона знає, що ти безробітна, може, ти би підійшла 
до неї?”. 

Я підійшла, зустріла мене жінка. Пам’ятаю, за
чіска, як завжди манікюр, “бранзолєти”, перстені. 
Вона мені здалась такою строгою. Вона сказала: 
“Почекай, я зараз поговорю про тебе”. Після того я 
зустрілася, помоєму, з директором. Словом, тоді я 
не була готова до такої пропозиції, засумнівалась, не 
мала музикознавчої освіти, подякувала пані Оксані. 
Потім подумала: “Боже, яка добра людина! Вона мені 
зателефонувала, організувала зустріч. А могла цього 
не робити, адже ми не були з нею знайомі”.

Минули роки. Я вже викладала на катедрі те
атрознавства та акторської майстерности факуль
тету культури і мистецтв Львівського національ
ного університету імени Івана Франка. І – другий 
епізод. Наша катедра розвиває наукову, видавничу 
діяльність. І Оксана Романівна виходить з ініція
тивою – написати дослідження “Музичні вистави 
Львівських театрів (1776–2001)” – глобальну працю, 
яка об’єднала би традиції музичного життя Львова, 
не тільки пов’язані з його будівлею, якій виповни
лось 120 років, а й від початків театральноконцерт
ної діяльности у місті. Оксана Романівна загоряється 
цією ідеєю, пише книгу. Здається, вона працювала 
“цілодобово”, сиділа в архівах (Обласний архів, 
Історичний, Наукова бібліотека ЛНУ імени Івана 
Франка)… Я дивувалася: як ця немолода жінка все 
встигає і коли вона це робить?!

Але ж ми – Університет, маємо вимоги, стадії 
проходження наукового, літературного редагуван
ня… Оксана Романівна дає читати книжку профе
сорові Ростиславу Ярославовичу Пилипчуку, нау
ковому керівникові й моєї кандидатської дисертації. 
Ростислав Пилипчук – кандидат мистецтвознавства, 
відомий історик українського театру, людина ней
мовірно принципова, критерії вимогливости якого 
у науці межували з жорсткістю і безкомпромісністю 
радикального хірурга, – почав правити текст Окса
ни Романівни. Виникали конфлікти... Часом вона не 
витримувала, після тих розмов телефонувала мені і 
казала: “Світлано, я не маю сили”. Тоді я виконувала 
роль “губки”, вислуховувала, співчувала, бо й сама 
часто потрапляла під “жорстоку критику” вимогливо
го вченого... Але я думаю, ті уроки давали їй “дриґ” 
до продовження праці, бо вона таки видала цю мо
нографію, наперекір усьому! І сьогодні втілюється 
креативна ідея генерального директорахудожнього 
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керівника Львівського національного академічного 
театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької 
Василя Вовкуна написати комплексну науковопо
пулярну працю про історію львівського музичного 
театру (від початків – до сьогодні), яка б об’єднала 
усі історичні етапи його розвитку. І важливим факто
логічним джерелом тут є, без сумніву, праця Оксани 
Паламарчук. 

Зараз, епізод третій … Пишу я кандидатську 
дисертацію. Оксана Романівна все мені каже: “Світла
но, я сиджу в архівах, там стільки є по Вашій темі! 
Драматичний театр Львова під час німецької окупації. 
Я ж вибираю лише факти з музичного мистецтва, 
балету, опери, а Ви пишіть як театрознавець”.

Я подумала: як я буду писати про німецьку окупа
цію? Де я візьму архіви? За самими лише джерелами 
писати дослідження – мій шеф Ростислав Яросла
вович категорично не визнавав “науковости” такої 
праці. І складається так, що мені Варшава (Каса імени 
Йозефа Мяновского Польської Академії Наук) дає 
наукову стипендію для роботи в німецьких Архівах 
Нових Актів. І тоді я подаю тему, що її запропонувала 
Оксана Романівна. Київ її затверджує. Думаю, що це 
теж допомога Оксани Романівни! Адже вона щедро 
ділилася архівами, які їй не були потрібні. Дуже бага
то ксерокопій афіш вистав німецької окупації давала 
мені. Так що частина ілюстративного матеріялу моєї 
монографії “Український театр у Львові в період ні
мецької окупації (1941–1944)” (Львів, 2015, 325 с.) – 
це також подарунок від Оксани Романівни.

І епізод останній. Закінчує її онука Устина школу. 
І Оксана Романівна телефонує: “Світлано, порадьте, 
куди їй вступати? Може, до Вас?” Я не пам’ятаю, що 
тоді я порадила. Устина успішно закінчила навчання 
не у нас на катедрі, але пані Оксана завжди казала: “Я, 
коли думаю про свою Устю, все згадую Вас”. І вона 
чомусь взяла за традицію: щоразу, коли збирала уро
жай своїх полуниць на дачі,  приносила ті “расові” 
ягоди нам на катедру… А ще пишні пляцки з яблука
ми, пересипані “пудерком”. Приносила і казала: “Я 
до Вас приходжу, як до себе додому”.

Я не знаю, як це можна назвати: творчою ін
туїцією, бажанням допомогти людям, підштовхнути 
їх? Що нею керувало, коли вона приносила ту по
луницю, приносила свої пляцки, писала книжку? Їй 
було нелегко. Але от завжди мене дивувала енергія 
і творча самореалізація цієї людини. Таке враження, 
що вона якимось чином повертала ті роки молодости, 
які були, на жаль, не зовсім щасливими…

Зараз розумію: маю дякувати долі, що в ній були 
такі люди, як Оксана Романівна, які з’являлися рап
том нізвідки, а потім її поради, напрацювання, думки 
виявилися знаковими для мого життя. Дякую, пані 
Оксано!

Маргарита Кривенко, завідувачка відділу евро
пейської книги ХІХ–ХХ ст. Львівської національної 
наукової бібліотеки України імени Василя Стефаника, 
кандидат історичних наук:

Спливло дуже багато часу відтоді, коли ми з 
Оксаною Романівною працювали над створенням її 
бібліографічної персоналії. Це вже майже двадцять 
років! Працювали дуже активно, інтенсивно, нама
галися це видання зробити якомога цікавішим, нова
торським і репрезентативним. Двадцять років тому… 
А час вносить свої корективи, і, як нам відомо зі слів 
Олександра Олеся, “образи губить, мов квітка пелюс
тки”. Але водночас з відстані часу увиразнюється 
все те, що було особливо характерним для близьких 
тобі людей.

Задум створення персонального бібліографічного 
покажчика з нагоди 70річчя від дня народження на
лежав самій Оксані Романівні. Пригадую цю інтелі
гентну, завжди акуратну, зі смаком одягнену жінку 
з зачіскою, манікюром і на підборах, попри те, що 
суглоби дошкуляли. Вона періодично приходила до 
бібліографічного відділу Львівської обласної універ
сальної наукової бібліотеки на проспекті Шевченка, 
13, для обговорення питань, що виникали в процесі 
роботи. Запам’яталася привітна посмішка, теплий 
вираз очей, в яких світилися знання, мудрість, кра
са. Працювати з Оксаною Романівною було легко і 
цікаво. Насамперед, відчувалося її розуміння того, 
що біобібліографія допомагає сформувати цілісну 
картину діяльности особи та її місце в національно
му просторі, розкриває творчу лабораторію окремої 
особистоти, дозволяє пізнати світ її зацікавлень та 
інтелектуальні потреби, відображає рецепцію її здо
бутків сучасником. Власне, окреслення цього видання 
як біобібліографічний нарис дало можливість поєд
нати в ньому різножанрові матеріяли. Крім суто біб
ліографічної частини, вплести в композицію видання 
автобіографічний елемент – “намисто” зворушливих 
спогадів, написаних авторкою з неабияким літера
турним хистом про дитинство, проведене в Городку, 
про важке життя родини на засланні в Північному 
Казахстані, про становлення особистости та перші 
кроки на професійній ниві музикознавства, театро
знавства, журналістики. 

Захоплювало в Оксані Романівні і сприяло ак
тивній плідній праці її ставлення до документів як 
друкованих, так і рукописних; усвідомлення їхньої 
ваги для наукових пошуків і збереження генетичної 
пам’яти, які, вочевидь, виробилися впродовж про
фесійної діяльности як журналістки і дослідниці. За 
її значним доробком стоїть копітка і тривала праця 
в архівах і фондах бібліотек, де вивчала листування, 
спогади, пресу тощо. Зокрема, відзначу її вагоме до
слідження про музичні постави на сценах львівських 

Роксоляна ÌИÑькО-пАÑ²ЧНИк
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театрів, написане на багатющому джерельному ма
теріялі, яке побачило світ уже після відходу Оксани 
Романівни у вічність. Варто наголосити, що Оксана 
Романівна сама старанно зібрала свою друковану 
спадщину та матеріяли, присвячені їй. А це – майже 
три сотні її публікацій, серед яких музичнокритичні 
статті, рецензії на вистави і книги, інтерв’ю, книжкові 
видання, у тому числі, п’ять найбільш знаних – про 
Львівський оперний театр. Завдяки цьому нам, ук
ладачам (разом зі мною над покажчиком трудила
ся Надія Валентинівна Письменна), не доводилося 
витрачати часу на пошуки цих публікацій у фондах 
бібліотек. 

Наша думка про людину формується під впливом 
різних факторів, насамперед, це – спілкування з нею 
самою. Адже, як писав Антуан де СентЕкзюпері, 
“найбільша розкіш – це розкіш людського спілкуван
ня”. Не менш важливою складовою творення цього 

образу є інформація, яку черпаємо з різноманітних 
джерел.

Біобібліографія – точка перетину життєвих і 
творчих шляхів. Праця над створенням біобібліогра
фічних видань сприяє живому спілкуванню, взає
мопізнанню, духовному збагаченню. Я й дотепер ци
тую слова Мами Оксани Романівни: “У великі дуби 
громи б’ють”…

Нелегка життєва і творча доля Оксани Романів
ни – розумної, надзвичайно енергійної людини ві
дображена на палітурці цієї книжки. Художниця Інна 
Шкльода майстерно показала її долю у червоночор
них тонах.

Отож, про присутність цієї надзвичайно тала
новитої, простої в спілкуванні, з почуттям гумору 
жінки в моєму професійному житті свідчать книжки 
з дарчими написами, такими зворушливими і тепли
ми, а також – світлини з презентації цього 10 лютого 
далекого 2003 року. 

ірина Криворучка, головна зберігачка фондів 
Музичномеморіального музею Соломії Крушель
ницької у Львові:

Я згадувала, яка найбільш притаманна пані Ок
сані фраза була, коли вона приходила до Музею. І зга
дала… Зразу ж, як пані Оксана входила до Музею, 
ми чули її жвавий голос, і Вона, поруч із звичним 
“Добрий день!”, зразу ж без паузи продовжувала : 
“Я так люблю до Вас приходити!”. Очевидно, що 
після такого твердження ми отримували потужний 
позитивний заряд. 

 Я би сказала, що Оксана Романівна була жінкою 
під знаком “плюс”, і це незважаючи на всі перипе
тії, які вона перенесла у житті. Це є перший момент. 
Друге, це те, про що вже згадували сьогодні гості 
Музею. Пані Оксана була надзвичайно гарна, еле
гантна (зачіска і манікюр були бездоганні), очевидно, 

Презентація біобібліографічного нарису “Ок-
сана Паламарчук – музикознавець, театро-
знавець, журналіст”. Камерна сцена Львів-
ського національного драматичного театру 
ім. Марії Заньковецької, 10 лютого 2003 р.
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що мусили бути й перстені. Вона не втомлювалася 
повторювати після кожного мого захоплення цими 
каблучками: “Якщо нема перстенів, то вже не я”. 

Наступна її фраза, яку я запам’ятала, була також 
підбадьорливо: “А хто вже є? Чи всі є?”. І це не дивно, 
адже, будучи постійним гостем усіх наших музейних 
імпрез, Вона співпереживала разом з нами за наш 
успіх, за те, щоб у Музичному салоні Музею було ба
гато гостей. Вона ніколи не була байдужою до нашої 
роботи й хотіла, щоб усі музейні гості також достойно 
оцінили нашу роботу. Третя фраза: “А чи є вже Саш
ко?”. Мова йшла про пана Олександра Зелінського, 
з яким віддавна приятелювала. Вона знала, і ми всі 
також пам’ятаємо, що пан Зелінський час до часу 
любить запізнюватися. 

– Сашко вже є?
– Немає.
– Ну я йому покажу!
Іще один образ: пан Олександр (надзвичайно 

високорослий чоловік), який нависав над панею Ок
саною: вона сиділа в кріслі й приготувалася “виспові
дати” його за спізнення. Пізніше обоє наших гостей 
мирно покидали Музей, щоб дорогою обговорити 
почуте й побачене.

Це мої перші візуальні образи Оксани Романів
ни.

Друге – це те, що вона вміла шукати, вміла знайти 
і вміла поділитися. Її професійні інтереси збігалися з 
нашими – музейними. Саме від пані Оксани ми почер
пнули дуже багато цінної інформації. Від неї ми дізна
лися, що у відділі мистецтв Львівської національної 
наукової бібліотеки України імени Василя Стефаника 
зберігається чудова колекція афіш з оперного театру. 
А коли вона працювала над своїм фундаментальним 
дослідженням про музичні вистави львівських теат
рів, то виявила, що у Львівському історичному музеї 
зберігається дуже багато матеріялів, пов’язаних з му
зичним життям Львова, і розповіла нам про це. Свою 
книгозбірню й частину свого архіву вона передала 
до нашого Музею. В тому і є її вміння й, очевидно, 
бажання поділитися.

Вона тішилася за нас, коли ми здобували щось 
нове й цінне до Музею, вміла також признатися, що 
чогось не знає й бачить якийсь оригінальний доку
мент вперше. Коли зі Швеції нам передали архів Мо
деста Менцинського, вона з захопленням говорила, 
що ми отримали скарб. Оце бажання потішитися за 
нас і разом з нами розкошувати здобутками було дуже 
цінним і завжди надихало .

І ще одне, характерне. Вона вміла любити. Вона 
любила тих людей, які були поруч. Вона любила 
спілкуватися з нами. Завжди казала: “Я так люблю 
ту вашу Роксоляну!” Любила піти покурити з Гали
ною Василівною на балкон. Любила спитати: “А що 

у фондах нового?” Про онуку Устю, яку вона любила 
неймовірно, говорила так: “Боже, в кого вона така 
мудра вдалася? Не знаю, як я маю з нею говорити. 
Вона такі книжки читає, я би ніколи зродувіку такі 
книжки не читала”.

І на завершення тої моєї короткої згадки…Думаю 
собі, що сьогодні – у День уродин Оксани Романів
ни – вона, красива й елегантна, десь там у не відомих 
для нас тепер сферах святкує свої уродини й жартома 
спостерігає за цим Вечором. А поруч з нею її при
ятелі й друзі нашого Музею: пан Володимир Ігнатен
ко, якого вона також любила, Стефанія Стефанівна 
Павлишин, яка недавно покинула цей світ, пані Леся 
Блавацька… Всі ті, кого вона знала й любила, ті, кого, 
на жаль, уже нема поруч з нами.

Підготувала Роксоляна Мисько-Пасічник,
старша наукова співробітниця Музично-ме-

моріального музею Соломії Крушельницької у 
Львові

Не всі охочі долучитися до Вечора спогадів змогли 
в той засніжений день (коли у Львові зупинився весь 
транспорт) добратися до Музею і промовити слово 
про Оксану Паламарчук. Та за те  маємо гарну нагоду 
залишити свої згадки на сторінках “Просценіуму”.

Володимир Ігнатенко та Оксана Паламарчук в Музеї Соломії 
Крушельницької. Львів, 2005 р.

Роксоляна ÌИÑькО-пАÑ²ЧНИк
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василь Глинчак: Можете розповісти, як прийшли до 
постановки “Сестер Річинських” на сцені театру?

Богдан антків: Отож “Сестри Річинські”… Ми вже 
поставили на той час “На зламі ночі” Романа Іваничука 
в моїй інсценізації, і я подумав, що було б добре, якби 
така річ як “Сестри Річинські” з’явилася на сцені. Але я з 
Вільде не був знайомий. Я попросив Іваничука: “Слухай, 
Романе, познайом мене з Дариною Дмитрівною, може, 
вона мені дозволить зробити інсценізацію “Сестер Рі
чинських””. – “Ну то добре”. 

Познайомились, і я кажу відразу, просто з мосту, без 
довгих підходів: “От я хотів би зробити п’єсу з “Сестер 
Річинських”. Я би просив Вас дозволити мені з цим пра
цювати”. Вона так дивиться на мене: “А ви що, вмієте?” 
Я кажу: “Пробував уже, от зробив з Іваничука “На зламі 
ночі”” … “А Ви мені не зіпсуєте роман?” Я кажу: “Та я 
не буду сам таємно від Вас робити, будемо разом. А якщо 
Вам не подобатиметься, то скажете, що “ні”, та й все”. По
думала – подумала, і каже: “Ну добре. Але дивіться, щоб 
мені не зіпсували нічого”. Я, звичайно, дуже втішився, 
бо мені подобався цей роман. Це просто надзвичайна річ, 
глибока, при цьому настільки (робить жест)... Я знаю цей 
період в нашій Галичині. Там настільки правдиво описано, 
настільки психологічно все виважено… 

Я взяв з собою роман на гастролі в 1967 році, ще 
раз прочитав і вже відразу робив собі помітки і весь час 
думаю, чи щось з того вийде. Стільки матеріялу, що не 
годен вмістити в одну п’єсу. Ну, але таки зменшувалось, 
стискалось, і я за гастролі підготовчу роботу зробив дуже 
велику, і тоді на цілу відпустку поїхав в своє село, до 
Острова, сидів в садочку, розложив собі папери, і робив. 
До осені, до початку сезону я зробив основний варіянт, 
дав прочитати Олексію Ріпкові1, йому сподобалось. Але 
каже: “То щось забагато. Треба ще продумати”. Він мені 
підказав багато цікавих моментів. Словом, почалась далі 
робота в театрі. Тривала цілу зиму з тим, щоб ми, їдучи 
на гастролі 1968 року до Харкова, п’єсу й виставу мали 
готову, і ми її там, у Харкові, мали зіграти. І ми таки нею 
там, у Харкові, закінчили гастролі. Вільде приїхала до 
нас на прапрем’єру. Ну, звичайна річ, то дуже урочис
тий момент. З Києва поприїжджало багато поетів… Але 
вистава йшла майже 4 години, і тоді, лише на практиці, 

Друкується вперше.
1 Ріпко Олексій Миколайович (1907–1983) – на той час 

режисер Театру ім. М. Заньковецької. (Тут і далі примітки 
Б. Козака).

²РИНА В²ЛьдЕ ² “ÑЕÑТЕРИ Р²ЧИНÑьк²”

Богдан Антків (1915–1998)

Богдан аНТКів 

Ця розмова, що відбулася досить давно, 
мала прозвучати на Львівському телебачен-
ні. На жаль, не прозвучала... Можемо тіль-
ки тішитися, що розшифрований матеріял 
зберігся в архіві заньківчанина, професора 
Богдана Козака. Він запропонував  його ре-
дакції “Просценіуму” для  публікації. Текст 
не зазнав “жорсткого” редагування: рука не 
піднялася. Зосталася жива мова.
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було видно, що зайве, без чого можна 
обійтися. Вже в Чернігів ми не взяли 
вистави з собою. І знов ціле літо піш
ло на переробку матеріялу. Ціле літо я 
працював знову над стисненням, над 
таким уже варіянтом, який міг би йти 
на сцені. От тоді після відпустки Ріп
ко знову взявся за роботу. Репетиції, 
репетиції з тим, що вже восени 1968 
року вийшла прем’єра тут [у Львові]. 
Олекса Миколайович сказав: “Знаєте, 
в мене ще в житті такого не було. Я 
завжди мав що робити на репетиціях, 
а зараз наша вистава в такому стані, 
що вже не маю що робити”. Настіль
ки ансамбль вирівнявся, все збіглося, 
гарно розподілені особи. Звичайно, 
прем’єра вийшла, та ми не думали, 
що буде такий успіх. Вистава йшла 
багато років. Ви це знаєте. Причому довгий час не 
можна було дістати квитки (того ж дня), купували 
завжди наперед. Цікаво, що Вільде, хоч не розумілася 
на драматургії так, щоб могла щось заборонити чи 
поправити, мала своє враження як глядач, робила нам 
завжди зауваження якісь і приходила майже на кожну 
виставу. Якщо вистава пройшла 300 разів за весь цей 
період, то понад 200 разів вона дивилась виставу, то 
точно. Весь час вона дзвонила і казала: “Я сьогодні 
прийду, щоб мені було де сісти”. Це адміністратор 
забезпечував.

Цікавий момент, знаєте, з розподілу ролей. Ріпко 
каже: “Знаєте (він асистентом вистави мене призна
чив), як ми зробимо? Ви розподіліть ролі посвоєму, 
а я – посвоєму. А потім ми зведемо і побачимо”. Там 
деякі пропозиції сходились, деякі – ні. І от на роль 
Безбородька я чомусь думав Міруса. А Ріпко каже: 
“А я маю іншого”. – “Кого?” – “Максимчука, бо він 
і в житті Безбородько. Йому не потрібно нічого ро
бити, тільки діяти, ніби це він у житті”. І дійсно, в 
Максимчука це була справді творча удача. 

в. Г.: А як щодо інших ролей?
Б. а.: Знаєте, інші ролі терпіли переміни. Кате

рину, старшу доньку Річинських, про яку найбільше 
йдеться, спочатку грала Любов Лев2, але, на жаль, 
вона померла; грала ще така Кобилянська3, але також 
не дуже довго. Тоді ввели Катерину Хом’як, і вона 
донині (я кажу – донині: ми збираємося ще зіграти 
окремі сцени 19 травня в Театрі імени Заньковецької, 

2 Лев Любов Олександрівна (1942–1985) – працювала 
(1974–1985) у Львівському українському драматичному 
театрі ім. М. Заньковецької. 

3 Кобилянська [?] – у 1968 р. працювала в Театрі 
ім. М. Заньковецької

у пам’ятний вечір 90річчя Вільде, і саме сцену: Ка
терина – Безбородько – Суліман. Сулімана мені Ріпко 
не хотів дати, це я випросив. Він назначив Голоту 
Павла4. Потім уже вийшло інакше: в нас був такий 
адміністратор Гріншпун5, то він казав: “Ви знаєте, 
пане Антків, коли до мене гості приходять, хочуть 
подивитися виставу, то я кажу: ви нині не йдіть, бо 
нині Голота грає. Прийдете, як буде грати Антків”. 
Він трошки не подобався йому...

А так, для нас “Сестри Річинські” – це завжди 
було свято. І для Вільде свято. Поперше, кожну 50ту 
виставу ми відзначали таким “ювілеєм” внутріш
нім – в театрі, і на всіх вона [Ірина Вільде] була. І на 
виїздах… вона дуже часто їхала з нами виставу ди
витися. Вона приїжджала своїм ходом в райони Львів
ської області, в ІваноФранківськ… Любила вона цю 
виставу, і ми любили. І вона того варта була. Років з 
15 вистава йшла, зіграли близько 300 разів. І ми б, 
мабуть, ще грали її довше, але почали старіти, і вже 
незручно було. Надія Петрівна Доценко6 була дуже 

4 Голота Павло [?] – актор Театру ім. М. Занько-
вецької.

5 Гріншпун Ізакін Абрамович (1912–1981) – ад-
міністратор; режисер Театру ім. М. Заньковецької 
(до 1954).

6 Доценко Надія Петрівна (1914–1994) – н. а. 
УСРСР з 1972 р. Працювала з 1936 р. в Українському 
драматичному Театрі ім. М. Заньковецької (з 1944 р. – 
у Львові).

Богдан АНТк²В 

В гостині в Ірини Вільде – Богдан Антків, Ніна Бічуя, Н. Н., 
Роман Іваничук. Світлина з архіву Н. Бічуї.
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хороша Мама, Кадирова7 – була Неля дуже хороша… 
Та я вам скажу, трудно назвати когось в тій виставі, 
хто б не справлявся, хто б не був в ансамблі. Ні.

в. Г.: А хто грав Бронка?
Б. а.: Переважно Стригун. Козак теж грав. Але 

не часто. Він не так сприймався. А переважно Стри
гун.

в. Г.: І як він ставився до цієї ролі, як він у ній 
виглядав?

Б. а.: Ви знаєте, він був цікавий Бронко. Дуже 
безпосередній, правдивий, Вільде його любила і зав
жди просила: “Та скажіть йому, щоб він голосніше 
говорив, бо я нічого не чую, що він каже”. Стригун 
у цій ролі любив так потихенько говорити. Піциши
на Ольга грала спочатку, дуже хороша була. Потім 
щось почала хворіти. Слава – Міносян – була дуже 
хороша… 

в. Г.: Чи пригадуєте харківську прем’єру?
Б. а.: Трудно було собі зрозуміти, як публіка нас 

сприйняла. Але витримала до кінця. І прийом був у 
кінці дуже сильний. Зрештою, ми самі думали: таки 
чотири години – то задовго. І тема їм ніби далека, але 
потім, хоч би де ми грали “Сестер Річинських”, всім 
тема була, здавалося, близькою. Це все живі люди, 
живі обставини…. Тільки в Одесі адміністраторка, 
яка нас представляла, відмовилась від “Сестер Рі
чинських”. Ми зіграли там два рази, але більше не 
зробили нам запрошення. А так всюди приймалося. 
Всюди була зрозуміла п’єса. Та бо там нема що не 
розуміти. 

7 Кадирова Лариса Хамидівна (1943) – н.а. УРСР з 
1982р. Працювала з 1963 р. у Львівському українському 
драматичному театрі ім. М. Заньковецької.

Богдан Антків – Рафаїл Суліман, Лариса Кадиро-
ва – Неля у виставі “Сестри Річинські” Ірини Вільде, 
Б. Антківа. Режисер – О. Ріпко. Львівський драма-
тичний театр ім. М. Заньковецької, 1968 р.

Богдан Антків – Рафаїл Суліман, Ірина Завадська – Неля у 
виставі “Сестри Річинські” Ірини Вільде, Б. Антківа. Ре-
жисер – О. Ріпко. Львівський драматичний театр ім. М. Зань-
ковецької, 1968 р.
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в. Г.: Всюди – то де? В яких містах?
Б. а.: Навіть у Росії. Ми їздили і в Росію на гаст

ролі… Тепер навіть трудно згадати, де ми були. Ми 
всюди були (посміхається).

в. Г.: І на Кубані?
Б. а.: І на Кубані були, в Краснодарі. Сказати 

б – де Краснодар, а де АлмаАта. Ми й там грали 
“Сестри Річинські”. Це була наша основна вистава 
на гастролях.

в. Г.: От цікаво, що не екзотика, не етнографія, а 
“інтелігентська” п’єса…

Б. а.: Інтелігентська п’єса, так, розумієте, сюжет 
і стосунки людей, відносини і характери хвилювали 
всіх, і для всіх були зрозумілі, бо це загальнолюдські 
речі. Вистава ж починалася не так, як роман – ми 
почали з того моменту, як раптово помер батько, і 
добробут скінчився. Треба рятувати ситуацію, а як 
виходити з того становища?... 

в. Г.: Пане Богдане, коли святкували “внутрішні” 
ювілеї “Сестер”, то там була, звичайно, авторка рома
ну, і після того, мабуть, були всякі розмови, спогади. 
Чи не заходила мова про якийсь епізод з роману, з 
вистави, чи якісь моменти вона брала з родинного 
життя, з родинних історій?..

Б. а.: Вона – ні, вона про це не говорила. Колись 
тільки сказала: “А, я там всіх їх добре знаю. Та то 
все мої знайомі. Я їх добре знаю”. І тема відразу уже 
йшла якась інша. Ясна річ, вона їх знала. Це видно 
по тому, як вона описує, що вона їх знала. Там же 
різні ходипереходи. Ясно, щоб це написати, треба 
було все дуже добре знати. Треба було якось бодай 
стороною пережити. 

Знаєте, здавалося, я майже напам’ять знаю цей 
роман. А зараз ми прийшли на репетицію цієї сцени 
з Катериною Хом’як і Максимчуком, зацікавились і 
всі разом похвалили: яка це чудова річ. І я витягнув 
з шафи роман “Сестри Річинські” і почав читати, 
і поновому відкриваю все для себе, і всім наново 
захоплююсь. Інша річ, що там є трохи моментів від
хилення “не в той бік”. Бо інакше не можна було, 
інакше і роман би не вийшов, і не було би п’єси. Ви 
знаєте, скільки за цю постановку ми мали неприєм
ностей? Через репліки у Білинського з Бронком, в 
Нелі з в’язнемнаціоналістом Маркіяном Івашком, 
де згадувались якісь лінії, де більше національних 
почуттів, нас викликав секретар обкому Пирожак, 
зайшли в театр, викликали Ріпка, Вільде, мене, всіх 
театральних керівників: “Як так? Треба зняти! Не 
можна! Такого не було”. Вільде каже: неможливо, 
щоб у мистецтві було тільки чорне й біле. А він: “Ні. 
В політиці тільки чорне і біле. І немає інших фарб”. 
То було так. А Вільде каже: “Що ви мені говорите. Я 
ж то ліпше знаю, як було. То було кілька націоналістів 
і кілька комуністів. Решта то все були порядні люди”. 

(Сміється). Єдине, що мені дуже шкода, таке, що вже 
не можна поправити, ані перемінити, – ми стільки 
років спільно працювали і над іншими п’єсами, які я 
задумав зробити, а не знайшов можливости попроси
ти в неї якої книжки на пам’ять. Автограф. Ми десять 
років ходили до неї на день народження з групою 
письменників, там і фотографії робили, а я нічого 
не маю. Немає в мене нічого, все тільки в пам’яті. 
А так щоб я хотів на чомусь зупинитися зором, то 
нема. І в театрі робилися фотографії, і на телебаченні 
вистава йшла багато разів. І нічого нема. Оце в мене 
весь набуток з тієї вистави (показує світлини) – це 
сцена Сулімана з Нелею, коли вона хвора, і то така 
самодіяльна, хтось зза куліс зняв. Оце єдине, що в 
мене, і все. І це така для мене болюча втрата. Вона 
не здогадалася, а я повинен був це зробити. Ну я не 
думав, що вона помре. Ні. Тому, що десь на якомусь 
вечорі піднімали тост за її здоров’я, я казав: “Дай 
Вам, Боже, такого здоров’я, як я маю”. І вона кинула 
зразу репліку: “А Вам такого, як я маю”. І дійсно,: 
вона була страшенно життєрадісна, рухлива, вічно 
їздила кудись – і до Києва, і по областях, завжди були 
знайомства. І я не думав, що в неї раптом виникне 
такий стан, що вона піде від нас.

в. Г.: Пане Богдане, Ви належите до того поколін
ня, що знали її твори значно раніше, ніж “Сестри 
Річинські”, Ви й довоєнні видання читали…

Б. а.:  Ні... А знаєте чому? Я тоді жив у селі, в нас 
не було такої бібліотеки, я не мав можливости, читав 
те, що траплялося, що було в читальні. А потім, вже 
коли були “Сестри Річинські”, то спочатку частинами 
виходили, окремими новелами. На телебаченні пере
давали. Вийшла одна новела, – і одразу по телевізору. 
Але я так – дещо бачив, дещо не бачив. А вже тоді 
прочитав роман, коли він був надрукований в томах. 
Це все вже було пізніше, коли підійшов до неї, нава
жився говорити щось.

в. Г.:  Ще хочу Вас запитати… але прошу не спі
шити відповідати, Ви забули моє прохання не гово
рити швидко, робити паузу після моєї мови… Отже, 
роман “Сестри Річинські”… головною героїнею стала 
донька священника. Це нечувано для комуністичних 
чинів, для радянської України, особливо в Галичині. 
Тоді ж дискримінація церкви була, дочок і синів свя
щенників виганяли з інститутів, з університету і т. д. 
І от цікаво – Ваші враження від того, що відбувається 
в нашому житті, і як реагувала публіка.

Б. а.:  Справа в тому, що ми все це оминули, ті 
всі негативні речі, які є краплинами в “Сестрах Рі
чинських”. Про кожного там є і позитивні речі, про 
священників усіх, хоч є й негативу трошки. Але ос
кільки ми взяли тільки брата, Нестора Річинського, 
того весельчака, який вільно, занадто вільно поводив
ся, міг скинути рясу або в рясі піти на весіллі тан
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цювати, то я дуже тонко це обійшов. Та можна було 
зробити багато, навіть висміяти те, що в романі є, на 
жаль, але я схиляюся до думки, щоб якби не те, то 
роман би не вийшов, не побачив би його світ. І тому, 
правда, священники, мабуть, не ходили на цю виставу. 
А може, коли й ходили, не знаю. Але якихось нарікань 
з боку нашої інтелігенції я не мав за цю лінію, тому 
що я відчував це, це можна було б зробити. Якби 
це робив хтось інший, то можна було б багато нега
тивного взяти. Я це все робив по ситуації. Якби це 
було десь у Харківській області, чи ще десь, то там 
я собі дозволив би, а тут треба було інакше. А тут я 
не міг. А я знаю, як у нас люди до цього ставляться, 
і я сам як ставлюсь до цього. Тому не було нарікань 
від Церкви. 

в. Г.:  Пане Богдане, от ви кажете, що у Вас за
лишились дві фотографії. Це дійсно трошки прикро. 
Я так розумію, що десь вони є, десь у театрі. Але у 
Вас є така цінна пам’ятка. Той рукопис. Прошу про 
нього розказати.

Б. а.:  Після того, як в нас вийшла прем’єра, і 
вистава мала успіх, минуло кілька років, і головний 
режисер ІваноФранківського театру Смоляк заці
кавився, захотів поставити виставу. Видно, Вільде 
запросила його приїхати, подивитися нашу виставу. 
І вони мали домовитися, якого дня він приїде. Вони 
мали здзвонитися. І вона раптом перелякалась, щоб 
він часом не побачив чогось такого, що їх відштовхне 
від того матеріялу, і попередила мене. Вона напи
сала таку записку; правда, це єдине, що я маю. Це 
реліквія. Вона просила це здати в архів, але я сказав, 
що я ще зачекаю. Може, мені це буде потрібно. І я 
затримав. У неї почерк трохи такий нечіткий, і олів
цем написано. Тут читати все, мабуть, не варто, бо то 
занадто довго, шість сторінок, але тут є дуже цікаві 
зауваження. Вона була на якійсь виставі… чи вона 
з пам’яти, чи вона собі на тій виставі, що дивилася, 
поробила помітки, навіть на окремі репліки, окремі 
мізансцени зробила зауваження. Для прикладу: “У 
фінальній збірній сцені промова Бронка повинна 
бути більш гарячкова, нервова, бо ж він боїться, що 
переб’ють. І обов’язково реакція з боку присутніх”. 
Вона звертала увагу на костюми, що тоді так не но
сили. То треба зробити довшу сукенку. Як жалоба, то 
треба мати щось чорне на собі. Такі от речі.

в. Г.:  А далі?
Б. а.: “Шановний Богдане Михайловичу. 10ого 

цього місяця вибирається директор ІваноФранківсь
кого театру подивитись нашу п’єсу, і тому хочу, якщо 
Олекса Миколайович вважатиме за доцільне, вказати 
на такі коректури.

Перше, друге, третє, четверте і п’яте”… 
– То було перше. Тепер друге: “Коли Бронко за

ходить до Річинських, як кинув листівку у вікно, хай 

Ольга запрошує сісти менш широким жестом, просто 
кивнути рукою. При першій зустрічі Ольги і Бронка 
за містом, коли вони домовляються, чи йти їй з ним на 
шпацер, вона безпотрібно важко вискакує аж на гор
бик. Для цього вистачить їй просто ступити крок. Але 
крок назад. Взагалі, поменше бігати по сцені”. Йдеть
ся про те, що в нас такий гріх часто буває, особливо 
тепер. При першій любовній зустрічі Бронко говорить 
Олі: “Чого принишкла, маленька?” “Маленькою” на
зиває Севір Ярославу. Треба би, може, “ну чого при
нишкла, моя біла панно?” “Зоня безпотрібно в першій 
дії, де мова про випродаж старих речей, без потреби 
акцентує: “Це ж наші речі Річинських”. Акцент треба 
перекинути на слово “наші”, бо Річинським нічого 
хвалитися старими речами. Вона каже, що НАШІ 
речі, а вона казала: “Це наші речі РІЧИНСЬКИХ”. От 
такі речі вона підмічала, і робила такі зауваження. Ще 
до Зоні: “При скубанні брів хай веде себе спокійніше. 
Вискубати волосинки не спричиняє такого болю”. 
Вона любила, щоб усе було дуже правдиво. 

в. Г.:   Інтелігентніше. 
Б. а.:  Так. “… Хай Зоня не наставляє Марині 

цілувати руки. Навпаки, хай буцімто боронить. Вона 
ж то, Зоня, знає, що Мариня робиться нещирою.” От 
такі тонкощі, вони грають роль. “Останнім дзвіноч
ком” нехай не говорить Неля, бо це тихо виглядає. 
Коли мама не реагує на таке прохання, хай Неля пов
торить фразу: “Хай моя мамця поблагословить”. Оле
на хай відповість: “Проси Бога про це, бо я не можу 
благословити свою дитину на нещастя”, бо Неля йде 
до тюрми шлюб брати з Івашком. Вона от так робила 
(показує жестом хрест). Каже, що це не треба. “Хай 
Бог благословить. Я не можу послати свою дитину 
на нещастя”. Це дуже такі влучні зауваження, я Вам 
скажу. 

–  Пропадають Бронкові такі вагомі слова, як: 
“Ой, нелегко ти мені дісталася, біла панно. Скільки 
передумав, скільки дісталося мені від товаришів”. 
Тут він говорить виразніше, щоб це сприйняли, що 
йому тяжко. Оці місця, де Стригун проходив, знає 
так, щоб… “Олено! Таке моє скромне побажання: 
хай буде ще мужнішою, ще спокійнішою у своїй мові, 
а вже у всякому разі здається мені, що не треба їй 
хитатись від горя”. Особливо різкий перехід у сцені 
з Нелею, коли вона мінуту після струсу, від якого аж 
захиталася, говорить спокійно. А як вона погодила всі 
формальності… Про маму: Нестор… “Критика пуб
ліки: категорично не може являтись у реверенді”. Це 
коли (не можу прочитати), може, реверенда трохи не 
достібнута, це може бути, але … може бути тільки в 
рукавах. А якщо вже треба показати його рясу, то не 
достібнути до кінця. Катерина говорить Безбородьку: 
“В домі жалоба”, а сама в голубому платті. Сцена 
просвітлена”. Такі от речі.
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–  Прочитайте до кінця. Бачите, цікаво…
–  “Север у своїй сповіді хай акцентує на словах: я 

не хочу тієї жінки. Я не хочу в’язатись з тим ідолом, а 
не я не можу поступити нечесно супроти людини, яка 
допомогла мені становище”. Може, ще додати: “я тро
хи проклинаю себе за цю інтелігентщину в мені, але 
я не можу інакше”. Там є така сцена, де він говорить 
зі Славою, що батько тієї нареченої платив за нього 
школу, посилав його в школу, підтримував, але за це 
взяв зобов’язання, що він ожениться з його дочкою. 
А він закохався в Славу, але не може. Він би хотів не 
женитися, але він не може з тамтою. Він там каже 
такі слова, що я не можу, не хочу в’язатись з тим ідо
лом, але не можу поступити нечесно перед батьком. 
Я ненавиджу свою інтелігентщину, але вона каже, що 
він хай акцентує ті слова, що “я не хочу тієї жінки, 
я не хочу в’язати життя з тим ідолом, але не можу 
поступити нечесно”. “Коли Слава пропонує Северові 
видряпатись на цю гору, то хай скаже: “зачекай”, а 
то вони відразу уставляються як на команду проти 
гори, щоб не так відразу. А Безбородько не тільки 
батрач і матримоніяльний, а й пихатий самодур”. Цю 
рису підняла. “Халат Безбородька має бути багат
ший і пишніший, інакше не зрозуміло публіці, чому 
він показує халата Катерині. Катерині в третій сцені 
потрібно це спокійно сказати, без акценту і притиску 
Марині. В такому разі Мариня піде до Сулімана, тим 
паче, що таке доручення зовсім не дивує Мариню”. 
Вона посилає по Сулімана служницю, то каже без 
акценту, просто так, бо таке вже було не раз, тож не 
надавати такого великого значення. “Безбородько і 
Суліман далі безпотрібно обтанцьовують стовп з ого
лошеннями”. Там біля стовпа вони ходили, а треба 
просто, з місця. “От такі мої зауваження. Якщо маю 
на них право. Певна річ, що нам троїм ще доведеться 
дошліфовувати п’єсу... Олексію Миколайовичу... так 
висловилась, як Муха в байці Крилова: “мы пахали”.” 
(Сміється). “Нам доведеться”, бо вона як автор, не 
брала такої участи якоїсь. “А поки що добре було 
б і ці блошки усунути. Підкреслюю: якщо режисер 
висловить їх за потрібне. До зустрічі на десяте. Ірина 
Дмитрівна”.

І нам цінні ці зауваження. Не так цінні з того, що 
вони дали багато для вистави, а цінні тим, що вона 
переповнена бажанням допомогти, що вона звертає 
увагу на такі дрібниці, які ми, можливо, десь і пропус
тили. А актори самі вже удосконалюють. Обов’язково 
щось придумують не те, що в тебе.

в. Г.: А якісь курйози були на тих виставах? 
Сценічні? Не було, ні?

Б. а.: Може й були. Певно, були, але я їх не 
пам’ятаю. Не маю в пам’яті чогось такого особливого. 
Чогось тільки пам’ятаю все добре (усміхається).

в. Г.: Зрозуміло.

Обоє розглядають брошуру, діялог (розшифру-
вати не вдається)

…. Лавреата державної премії ім. Шевченка Іри
ну Вільде (розкриває, перегортає сторінки, читає 
швидко) Ми зібралися всі тут, щоб востаннє провести 
і віддати шану, у вічний відпочинок. Колектив Ака
демічного театру імени М. Заньковецької особливо 
відчуває і переживає цю велику втрату, бо вважає 
Ірину Дмитрівну членом спільноти. Перебуваємо в 
великій скорботі. Прощайте, дорога наша незабутня 
Ірино Дмитрівно. Нехай рідна земля буде легкою і 
прийме Вас у свої обійми. Ми назавжди збережемо 
світлу пам’ять про Вас. 2. 11. 1982 р.

в. Г.:  То ще рік після її смерти йшла вистава, 
так? Ну, що зробиш, так… А от чи робилися якісь 
такі знаки пам’яти, коли вона померла, і ще вистава 
йшла, на перших виставах без неї? 

Б. а.: Я не пам’ятаю точно як, але пам’ятаю, що 
[………] вистава продовжує жити.

в. Г.:  Роман “Сестри Річинські” – це так звана 
родинна сага. От є такий тип роману. На жаль, в на
шій літературі він ще мало розвинений. Скажімо, в 
такій багатій літературі іншій… згадати знамениту 
“Сагу про Форсайтів” або “Звіяні вітром”, це амери
канський роман часів громадянської війни. Але тепер, 
коли наше суспільство стабілізується, такі романи 
будуть з’являтися, в них буде простежуватись доля 
кількох поколінь українських родин. І роман “Сест
ри Річинські”, може, один з перших в цьому числі. 
Зрозуміло, що коли Ви його взяли і переробили для 
сцени, зробили такий сценічний варіянт, то це все 
одно трохи театр був прокрустовим ложем. Роман цей 
аж напрошується, щоби бути екранізованим. Ми Вам 
дякуємо, звичайно, за ту велику роботу, що Ви зро
били на сцені, і Вашій громаді театральній. Скажіть, 
пане Богдане, чи не було у Вас спокуси переробити 
театральний сценарій на кіносценарій?

Б. а.:  То не то, що не було спокуси. Це була вже 
спроба, був вже дозвіл в московському плані. А тоді 
всі кіно… Були замовлення. І приїхав з Києва режисер 
Євген Хринюк (ще тоді живий був), зайшов до Ірини 
Дмитрівни просити, щоб вона дозволила поставити 
кінофільм. Вона каже: “Я на тому нічого не розумію
ся. В мене є колега Богдан Михайлович Антків, йдіть 
до нього і з ним поговоріть. Якщо він погодиться, – то 
прошу дуже. Я не заперечую”. Він прийшов, ми по
говорили. Знаєте, мені сподобалось. Це ж було тоді 
уявити… “Сестри Річинські” на екрані. При чому 
ж через Москву, на всесоюзному. Хринюк був та
кий переконаний, що ми це все зробимо скоро. І ми 
сіли за роман, і розмітили на вісім серій. Причому, 
що там було так, що 5 дочок і мама, то мусила бути 
для кожної дочки окрема серія, де в попередній серії 
зав’язувався якийсь її розвиток, а потім тут основна 

Богдан АНТк²В
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якась подія мала бути, і батько там мав бути. Сло
вом, вісім серій. Ми розмітили спільно, що будемо 
робити. Перших чотири серії я мав робити, щоб час 
не пропав, а інших чотири він мав робити. Я – зразу 
почав робити. Я зробив дві серії, і він мені телефонує 
з Києва: “Припиніть роботу, тому що в Москві хтось 
в плані викреслив “Сестри Річинські”, але поки ще 
затримуйтеся, я ще поїду, я ще буду ходити”. Але 
нічого з того не вийшло, фільм далі не був дозволе
ний, ця тема була виключена. При тому сталося так, 
що мало бути російською мовою, я зразу займався 
перекладом. Ну, я сам перекладав мало, тому що був 
авторизований переклад на російську мову то я звідти 
черпав, як вже треба було якісь зв’язки, то я сам то 
робив. І нічого з того не вийшло. Пройшов певний 
час. Зацікавилися в Одесі. Потім скоріше, ще перед 
цим, Роман Олексів: “Ой, дайте мені тих дві серії, я 
подивлюся, може, я щось в Києві зроблю”. Так тих 
дві серії в нього і пропали, не повернули мені. Але я 
мав кілька примірників. Потім ще взяла в мене десь 
до Одеси така Цибульська: “Дайте мені п’єсу, я з 
п’єси буду робити”. Я кажу: “Ви з п’єси не зробите. 
То треба робити з роману, бо п’єса – то є п’єса. П’єсу 
можна зробити всю так як є, то є на телебаченню, 
то нічого не дасть”. Ну, і я не дав їй. Вона казала, 
що буде зв’язуватись із Вільде, я не знаю, чи вона 
зв’язувалась. Потім я намагався [запропонувати] цей 

сценарій на нашу телестудію, львівську. Там 
Босович каже: “дайте”. Прочитав цей сценарій, 
дуже розхвалив, що дуже добрий, і Стригун там: 
“Ми поставимо, ми поставимо”. От так вони і 
поставили, як ті два примірники. 

в. Г.:  Ви маєте на увазі кіностудію “Гали
чина”?

Б. а.:  Так, тоді ще “ГалФільм” назива
лась.

Ще потім приїхали з Одеси, вже не було 
Вільде. Приїхали недавно до Яреми: “Дайте 
дозвіл робити фільм”, – “Я вам дозволу не дам. 
Ви мені спаскудите, зробите не те, що треба. Я 
можу погодитися, якщо співавтором сценарію 
буде Антків”. Він мені дзвонить: “Ви не погод
жуйтесь”. “Вони хотіли то все взяти, і поста
вити так, як вони хочуть?” Він каже: “Ні, то 
я їм не довіряю. І я згоди на це не дам”. І так 
той сценарій… в мене ще є той чорновик, я на 
всякий випадок його ще не викидаю. Може, з 
часом ще…, хоча, тепер його треба писати зов
сімзовсім інакше. Залежно від того, на скільки 

серій розраховувати.
в. Г.: Так що роман “Сестри Річинські” ще чекає 

свого втілення в якомусь великому серіялі.
Б. а.: Роман вартий того. Це може бути дійсно 

як сага про Річинських, тому що є матеріял, є дійові 
персонажі і події… які переживання, які злами!.. то 
ж епоха ціла…

І, до речі, є можливість режисерові, якщо це буде 
мудрий режисер, талановитий, зняти ті деформації, 
які були вимушені тим часом, які письменниця муси
ла робити, йдучи “Руху” на компроміс з владою, щоб 
роман міг побачити світ. А тепер це можна історично 
виправити легко, бо воно відчувається, де вони є, ті 
так звані додатки штучні, білими нитками пришиті.

в. Г.:  Пане Богдане, дякуємо Вам ще раз.
Б. а.: Та нема за що, це я Вам дякую, що Ви все

таки порушили цю тему, що це ще живе, тема “Сес
тер Річинських”. Мені це дуже приємно, хоча мені 
трошки краще було б, може, на телестудію прийти, 
але мені то зараз трудно ходити догори (Сміється).

в. Г.:    Роман цей цікавий, він сам по собі попу
лярний. А Ваша театралізація посприяла ще більшій 
популярності. Я попросив одну знайому бібліотекар
ку позичити мені роман, бо, на жаль, не мою свого. 
А вона каже: “Ви знаєте, є в нас роман, але такий 
зачитаний, що вже його, мабуть, не можна бібліотеці 
видавати”. (Сміється). Дякую Вам.

Б. а.: Якщо Ви маєте час і можливість, я Вам 
можу позичити, якщо не дістанете в бібліотеці... (обоє 
посміхаються).

Розмовляв і записав Василь Глинчак

Катерина Хом’як – Катерина, Святослав Максимчук – Без-
бородько, Богдан Антків – Рафаїл Суліман у виставі “Сестри 
Річинські” Ірини Вільде, Б. Антківа. Режисер – О. Ріпко. Львів-
ський драматичний театр ім. М. Заньковецької, 1968 р.
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зміну світоглядних моделей, незворотно опиняється 
на роздоріжжі репертуарної політики. І завмирає в 
нерішучості, обираючи між “вічним” і “сучасним”.

Розуміє потребу балансу, поєднання. Але часто 
забуває про те, що категорія сучасности ніколи не 
стояла в опозиції до вічного. І що тільки в діялозі 
народжується справжній театр.

Сучасне актуалізує, а інколи ревізує вічне.
Вічне нагадує про недосяжну висоту і забуту кра

су, про “втрачений рай”, що манить, але не набли
жається.

 На щастя, Львівський національний академічний 
український драматичний театр імени Марії Занько
вецької розгадав цей секрет. Три прем’єри “Сатис
факція”, “Буна” і “Життя P.S.” і є відповіддю на цю 
загадку сфінкса.

Ці три прем’єри 2020 р. абсолютно різні, але, 
поставлені обставинами огляду в один ряд, можуть 
сформувати уявний вектор розвитку і руху, окреслити 
певну демаркаційну лінію, що пунктирно позначає 
новий етап в житті театру.

ірина чужИНова

Український театр навіть у 2020 р. продовжує 
долати фобії та травми, що залишилися у спадок від 
попередньої епохи “розвиненого соціялізму”. Здава
лося б, минуло 30 років, але така фундаментально 
важлива категорія для театру як “сучасність” досі 
сприймається як опозиція до категорії “вічне”.

Вічні цінності, вічні проблеми, вічні питання.
А що таке “сучасність”? Це суперечлива тема, 

марґінальні герої, примітивні конфлікти, хаос невиз
начености та депресивних роздумів про майбутнє. 
“Вічне”, або скажімо точніше, те, що на це місце пре
тендує, дарує сурогати примітивної життєвої філо
софії та “традицій” (про які сьогодні тільки в лапках 
і можна писати), а разом із ними відчуття висоти та 
дистанціювання від такої остогидлої буденности.

“Сучасна п’єса” після досвіду радянського театру 
сприймається як “одноденка”, “поточна робота”, ак
туальність якої за кілька років потьмяніє, а в далекій 
перспективі і зовсім перестане бути зрозумілою.

Власне, мабуть, тому український театр, який 
сьогодні переживає зміну режисерських поколінь і 

1Друкується за: https://zbruc.eu/node/102162

кРИТИкА

ЧЕТВЕРТИЙ ВИÌ²Р ТЕАТРУ: ÑУЧАÑН²ÑТь1

Тут і далі світлини до статті – 
Тарас Валько
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 * * *
Світ як великий карнавал. Суміш епох, різних 

поколінь, контроверсійних ідей. Станіслав Мойсеєв 
через 10 років мізансцена в мізансцену повторив на 
сцені Театру Заньковецької київську виставу “Сатис
факція” за “Венеційським купцем” Вільяма Шек
спіра. Можна було б посперечатися, чи настільки 
гіподинамічне наше життя, що не потребуватиме 
від режисера коректив чи уточнень, але навряд чи 
варто.

Адже “Сатисфакція” і в 2010 р. вже була вкрита 
патиною архаїки театру 90х з його колажною есте
тикою та бажанням будьщо сподобатися глядачам. 
Навіть якщо для цього твір Шекспіра потрібно кон
вертувати у мелодраму, а гострі соціяльні теми пере
вести у формат рубрики “життєві історії” глянцевих 
журналів для жінок.

Питання, чи купуватиме глядач квитки на спек
таклі складні, дражливіші, незручні, поки що для нас 
риторичне – адже більшість театрів сьогодні не ри
зикує й обирає шлях компромісу, пропонуючи меню 
калорійне, проте звичніше для системи розумового 
травлення української авдиторії.

А значить, історія про євреялихваря Шейлока у 
нас поки що звучить не як історія про Іншого, очи
ма якого потенційно можна подивитися на звичну 
систему наших уявлень про справедливість, честь та 
гідність, а як осучаснена версія притчі про доброго 
самаритянина, який так і не з’явився, хоча на нього 
всі чекали…

 Філософське спостереження Станіслава Мой
сеєва над людською природою, що лягло в основу 

“Сатисфакції”, пропонуємо коротко сформулювати 
у такий спосіб.

Ми всі настільки різні – у своїх фантазіях і праг
неннях, сексуальних бажаннях і орієнтації, способах 
заробляти гроші і шляхах ці гроші витрачати, у спро
бах знайти себе і відшукати істину. Однак, ми так до 
огидного схожі у невмінні бути милосердними. У 
фатальній слабкості у найвідповідальніші моменти 
думати про інших, а не про себе. Егоїзм – ось спіль
на риса, що об’єднує всіх без винятку. Маючи мож
ливість вибору, ми завжди обираємо себе.

Шейлок, уже довівши свою правоту та присо
ромивши Антоніо, не може зупинитися. Антоніо, 
звісно ж, ігнорує шанс вибачити і не мститися. Бас
саніо, оцінюючи, що дорожче – дружба чи присяга 
коханій, – помиляється. Порція не терпить помилок, 
особливо чужих. Джессіка втікає з дому, забуваючи 
про батька.

У цю гру солідарности егоїстів режисер втягує 
і глядачів. Суд над Шейлоком відбувається з боку 
глядацької зали – ми всі палата дожів. І ми також 
помиляємося, ситуативно співчуваючи то одному, то 
іншому героєві, який у певний момент опиняється в 
слабкій позиції уявної жертви. Ми забуваємо про від 
початку хибні умови цього рівняння, а покладаємо
ся на власні уявлення про справедливість, звісно ж 
виходячи із позиції власної правоти та уявлення про 
передусім свою великодушність.

Ця гра, де кожен сам за себе, акцентована і спро
бою Станіслава Мойсеєва використати різноманітні 
субкультури – рокери, хіпстери, менеджери середньої 
ланки – молодь Венеції мала б нагадувати про сьогод

Галина Далявська (ліворуч) – Порція, 
Валентина Мацялко – Нерісса.

Сцени з вистави “Сатисфакція” за п’єсою В. Шекспіра “Венеціянський купець”. 
Режисер – Станіслав Мойсеєв, художник – Олексій Гавриш, костюми – Юлія Заулична. 
Націона́льний академі́чний драмати́чний теа́тр і́мени Марі́ї Занькове́цької, 2020 р.
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нішні групи за інтересами. Однак ці карнавального 
штибу перевдягання створюють ілюзію сучасного 
світу, адже режисер навіть не робить спроби увійти 
вглиб цієї території та поєднати мотивації героїв із 
їхніми, сказати б, соціяльними ролями. Тому замість 
прямих висловлювань – натяки. Замість гострих 
тем – відшліфовані і пом’якшені судження. Замість 
структури – парад атракціонів. Кожна сцена – свій 
дивертисментний номер.

При цьому є точні потрапляння в образ – особли
во, коли на сцені з’являються Андрій Козак (Антоніо) 
та Олександр Норчук (Шейлок). Їхні суперечки, їхні 
протистояння заряджають енергією всю виставу. За 
кожним стоїть його правда і його історія. Бажання 
бути почутим. Інколи це бажання викликає дивну 
потребу – кричати у мегафон про власне горе: так 
Шейлок сповіщає світ про свій розпач від втрати єди
ної доньки, забуваючи, що інколи тиша буває в тисячу 
разів красномовніша.

Власне, енергія цих сценічних антагоністів так 
само карнавальної природи. Нестримна і тому неточ
на у своїх нюансах. Мойсеєв оперує масками, хоча 
драматургія дозволяє створювати об’ємні повнокров
ні характери не абстрактних, а цілком реальних ге
роїв, наділяючи їх не колективними (класовими), а 
індивідуальними рисами. Говорячи про тенденції, 
узагальнюючи та укрупнюючи, режисер, безумовно, 
працює на любов глядача до однозначних суджень та 
вичерпних відповідей на складні питання.

Але, можливо, це теж данина сучасности – де
мократія як думка більшости, ідентичність як спосіб 
вписатися в колектив, засвоєння простих істин, що 

мають здатність випрямлювати заплутані та хаотич
ні процеси. Подібне трактування сучасности та на
кладання цих простих лекал на складний твір дає 
бажаний результат – глядачі отримують свою корот
кочасну сатисфакцію. Чи вистачить цього ефекту для 
самостійних роздумів на теми вистави, не кажучи вже 
про ускладнене сприйняття дійсности та засвоєння 
нового досвіду – відкриті питання, що, як завжди, не 
передбачають однозначних відповідей.

 
* * * 

Два сучасні тексти на сцені Театру імени Марії 
Заньковецької натомість ціляться у локалізовані теми 
та пропонують від абстрактних ситуацій морального 
вибору шекспірівських героїв перейти до конкретних 
ситуацій та персонажів, що художньо відтворюють і 
повторюють наше сьогодення у прагненні віднайти 
сценічні еквіваленти героїзованої (“Життя P.S.”) та 
повсякденної (“Буна”) реальности.

У двох молодих режисерів – Назара Павлика та 
Ігоря Білиця – помітне хвилювання та відповідаль
ність роботи в національному театрі, хоча б і в ка
мерному просторі. Експеримент поступається місцем 
виваженості та перевіреним прийомам. Радикальність 
режисерського висловлювання, що цілком могла би 
бути спровокована текстами, притлумлюється ба
жанням бути близьким до глядача, розмовляти з ним 
делікатно і довірливо, не шокуючи занадто різкими 
авторськими жестами. Можливо, й дражливі теми так 
само спонукають режисерів бути обережними і діяти 
лояльними “терапевтичними” методами, апелюючи 
до емоцій, а не раціонального сприйняття.

“Життя P.S.” – вистава, що вражає і вибором 
матеріялу (автобіографія ветеранки війни з Росією 
Валерії Бурлакової), і виваженою, лаконічною ре
жисерською розповіддю про війну, що триває. Дует 
Мар’яни Кучми (Лєра) та Олеся Федорченка (“Моря
чок”) – це раритетний сьогодні партнерський театр, 
в якому сума завжди більша за окремі постатівели
чини.

На що схоже кохання на війні? На вибух міни. 
Необережно зачепившись поглядом за людину, ризи
куєш миттєво і безповоротно викликати вибух. Вибух 
почуттів. А потім ці почуття перетворюються на ста
леві троси, що тримають кохання навіть після смерти. 
І ні розірвати, ні відпустити. А відпустити треба…

Власне, вся історія – це подорож ЕвридікиЛєри 
до пекла власних спогадів, аби договорити і дослу
хати, досміятися і дорадіти, адже попереду життя як 
постскриптум до великого кохання. Цей образ про
чиненої пекельної брами виникає, коли зазираєш у 
безодню під сценою – відкритий для глядацьких очей 
захаращений простір, над яким височіє драбина вго
ру, до котрої втомлено на пів шляху між безоднею і 

Олександр Норчук (праворуч) – Шейлок, Назарій Московець – 
Ланчелот у виставі “Сатисфакція” за п’єсою В. Шекспі-
ра “Венеціянський купець”. Режисер – Станіслав Мойсеєв, 
художник – Олексій Гавриш, костюми – Юлія Заулична. 
Націона́льний академі́чний драмати́чний теа́тр і́мени Марі́ї 
Занькове́цької, 2020 р.
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небесами присів воїн, позивний Морячок. І ця цілісна 
картинка, здається, не потребує декоративного по
силення обвугленими дошками із флуоресцентними 
написами, що видаються занадто театральними, за
надто штучними у порівнянні з простим і потужним 
нерукотворним простором.

Морячок, на відміну від Орфея, все ж таки виведе 
свою кохану із пекла. Інтонації точні й скупі, ніжні і 
виважені. Так дорослі розмовляють із неслухняними 
дітьми. Так коханий розмовляє з тією, до якої вже 
не повернеться. А для Лєри – відпустити своє горе 
означає відпустити його, того, хто став найріднішим, 
адже спільно пережита війна – завжди більше, ніж 
просто життя.

Мар’яна Кучма навдивовижу тонко поєднує жі
ночність і силу, емоційність, яку інколи погано кон
тролює, впадаючи в екстатичні стани, із стриманим, 
а тому правдивішим станом контузії втратою. Зда
валося б, об’єктивні обставини – Олесь Федорченко 
обмежений у рухах через травму ніг – стають додатко
вими перевагами вистави. МорячокФедорченко бере 
на себе невдячний “другий план”, залишаючи сцену 
партнерці. Але саме цей розподіл зон існування, поєд
нання статики і динаміки, окреслення невидимого 
кордону між життям і смертю, який не перетнути, 
додає виставі влучної образности та змушує режисера 
й акторів концентруватися не на зовнішній дії, а на 
внутрішніх станах.

Його емоційна еволюція: від суму за втраченим 
життям – до ніжної турботи за її майбутнє. Її шлях 
складніший – тут і тихі істерики, і злість, і неприй
няття. І ляпас публіці: як можна пити капучино, коли 
в країні йде війна, – який можна вибачити лише ро
зуміючи, що ця образа на світ – тільки один із перехід
них станів від темряви до світла. Коли Лєра надягає 
сукню, яку так хотів бачити на ній Морячок, розумієш, 
що цей, здавалося б, звичний одяг героїні доведеться 
вчитися носити наново. Акторка в подробицях відтво
рює стан, коли тіло пригадує забуту пластику, забуте 
відчуття доторку легкої тканини до шкіри… Такі мо
менти в театрі цінуєш найбільше – і хочеш вірити, що 
мистецтво дійсно зцілює душу, як ось на цій виставі 
у форматі групового сеансу психотерапії.

 * * *
П’єсі “Буна” авторки Віри Маковій ще від перших 

читань пророкували успішну театральну історію. Од
нак мало хто наважився випустити на сцену деспо

Мар’яна Кучма – Лєра, Олесь Федорченко – Морячок у виставі 
“Життя P.S.” В. Бурлакової. Інсценізація – Ольга Анненко, 
режисер, музичне оформлення – Назар Павлик, сценографія – 
Наталя Тарасенко. Націона́льний академі́чний драмати́чний 
теа́тр і́мени Марі́ї Занькове́цької, 2020 р.
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тичну мешканку далекого гуцульського села, що п’є 
кров з рідної онуки Орисі та отруює існування всім, хто 
потрапляє в поле її зору.

У цій побутовій ( денене етнографічнопобутовій) 
драмі режисер Ігор Білиць знайшов зачіпки для але
горій та сарказму, а художник Богдан Поліщук допоміг 
зробити з локальної – глобальну українську історію. 
Побожна Буна живе під образáми, але у виставі це не 
тільки іконостас, але, як палімпсест, що проступає зпід 
потрісканого тиньку, образи радянські, УПА, навіть Ко
зак Мамай проявився. Цей український родовід – ключ 
до образу Буни, що претендує на статус матерібатьків
щини, яка залюблює своїх дітей до смерти. Тому емігра
ція – не “заробітчанство”, а єдиний спосіб уціліти.

Режисер продовжує метод алегорій і працюючи з 
акторами над óбразами. Відповідно, Буна (Ірина Швай
ківська) – енергійна, повновида, у білих святкових со
рочці та очіпку. А решта героїв – виснажені напівзомбі: 
запалі щоки, тіні під очима, у колоритних костюмах, 
що один в один – універсальнопрактичний одяг меш
канців сучасного українського села. Усе побудовано 
на ґротескових сценах і доведених до карикатури ста
нах – усе грається на оголених емоціях, без запобіжни
ків та гальм.

Здавалося б, такий підхід мав бути виграшним для 
театру – всеохоплива стихія гри та часом іронічного, 
часом сумного сміху над нашими одвічними вадами 
не може бути нудною. Однак, чим далі, тим більше ро
зумієш, що режисер потрапив у пастку повторюваности 
однотипних прийомів, інтонацій, вигадливих, та все ж 
таки кліше. Дія у п’єсі тримається на тонких психо
логічних нюансах і поступовому накопиченні образ, 
утоми, зневіри героїв, які оточують Буну. Вони і без 
того знекровлені та пригнічені, але Буні все ж вдається 

Ñофія РОÑА-ЛАВРЕНТ²Й²рина ЧУЖИНОВА

Афіша та сцени з вистави “Буна” В. Маковій. Ре-
жисер – Ігор Білиць, художник – Богдан Поліщук. 
Націона́льний академі́чний драмати́чний теа́тр і́мени 
Марі́ї Занькове́цької, 2020 р.

Ірина Швайківська – Буна, 
Наталія Боймук – Орися.
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довести їх до межового стану, що провокує втечу з рід
ного дому світ за очі, будькуди, аби якнайдалі від цього 
щоденного жахіття.

У виставі ж горор, тотальний і безпросвітний, почи
нається з перших хвилин і ритмічними хвилями прибою, 
знову і знову, накочується на сцену і присипляє пильність 
та гостроту почуттів. Людина до всього звикає. Звикає 
навіть до тортур. Якщо ці тортури стають її повсякден
ним буттям. Для того, щоб розірвати це зачароване коло, 
потрібен поштовх. Потрібне цунамі надзвичайної сили, 
якого у п’єсі не передбачено від початку, а отже і мотивація 
героїв, які терпілитерпіли, але все ж таки не витримали та 
втекли, тримається виключно на сюжеті, але не на логіці 
розвитку дії на сцені.

Тим не менш, у пам’яті залишаються жахаючепре
красні образи – Орися (Наталія Боймук), яка так приречено 
виконує всі накази Буни, що здається, ніби хатні клопоти – 
подай, принеси, прибери, помий – це одинєдиний рух без 
початку й кінця, рух без розуміння мети, спосіб існування, 
власне, без самого існування, тобто без відчуття життя. 
Митро Богдана Ревкевича – перелякана й забита життям 
істота, яка мріє відчути себе чоловіком, батьком, хазяїном, 
але ці статуси недосяжні у світі, де всім керує Буна, визна
чаючи кожен твій крок і рахуючи кожен твій подих.

Насправді, розмірковуючи про сенси п’єси та вистави, 
сягаєш висновку, що гноблення людини людиною знач
но більший горор, ніж утиски людини державою. Якщо 
соціяльне зло ще може бути ідентифіковане, то екзистен
ціяльне зло, те, яке народжується фактично із самої атмос
фери цієї зібраної з уламків людських доль сільської хати, 
видається дійсно чимось аномальним і неподоланним, 
чимось містичним і предвічним. Зрештою, цей висновок 
підкріплюється і подіями вистави – Буна помирає, але 
життя не змінюється. Щось все одно заважає бути щас
ливими. Бути собою.

Проте, повертаючись до думки, висловленої на почат
ку тексту про діялог вічного та сучасного, в “Буні” від
чувається пошук саме тих складних пропорцій, бажання 
говорити про категорії історичні у форматі індивідуальних 
історій. Прагнення відшукати ключ до розуміння долі на
ції, що заздрісно поглядає за кордон, а в усіх своїх бідах 
звинувачує всіх, від уряду до сусіда, забуваючи пильніше 
придивитися передусім до себе. “Буна” це і є спроба пог
лянути на себе, без жалю констатуючи власну провину за 
світ, в якому бракує чогось, але найбільше любови. 

Запропонований огляд направду є лиш фрагментом – 
життя театру і складніше, і суперечливіше. Єдине, на чому 
хотілося б наголосити ще раз – театр не має права бути 
несучасним. Це закладено в його природі. Але шляхи по
шуку тем та героїв, проблем та способів їх обговорення з 
глядачами – дуже непростий вибір і маркер відповідаль
ности театру, який прагне бути місцем, де народжуються 
нові сенси і нові художні мови. Театру, який прагне бути 
співмірним часові, в якому існує.

Ірина Швайківська – Буна, Зоряна Дибовська – Пантелеймон, 
Наталія Лісова – Тітка Фрузіна, Володимир Пантєлєєв – Пет-
ро, Богдан Ревкевич – Митро у виставі “Буна” В. Маковій. Ре-
жисер – Ігор Білиць, художник – Богдан Поліщук. Націона́льний 
академі́чний драмати́чний теа́тр і́мени Марі́ї Занькове́цької, 
2020 р.
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У травні 2021 року глядачі нарешті змогли поба
чити один з найочікуваніших проєктів Харківського 
національного академічного театру опери та балету 
ім. М. В. Лисенка (або Схід Опера) останніх років – 
балет “Спартак”. Робота над виставою розпочалася 
ще восени 2019 р., прем’єра була запланована на вес
ну 2020го, але пандемія постійно змушувала відсува
ти дату. Балет привернув увагу мистецької спільноти 
ще на етапі репетицій складністю матеріялу та мас
штабністю задуму постановника. Театр позиціонує 
“Спартака” як найдорожчу прем’єру, що безумовно, 
посилювало рівень очікувань від вистави та додавало 
впевнености в тому, що це знакова для Схід Опера 
робота. 

Найвідоміший балет Арама Хачатуряна вважаєть
ся достатньо складним твором для виконання як з 
погляду хореографічного, так і музичного матерія
лу, тому його поява в репертуарі театру завжди є оз
накою високого рівня майстерности колективу. По
становник – знаний балетмейстер, народний артист 
Республіки Татарстан Георгій Ковтун – запропонував 
своє бачення твору, вступивши в діялог з традицією 
втілення “Спартака”. 

У Харкові цей балет уже двічі ставив за радян
ських часів балетмейстер Анатолій Шекера. Звісно, 

ці вистави сприймаються тепер як давня сторінка 
історії, тим паче, що тоді театр працював у старому 
приміщенні. Тому “Спартак” Георгія Ковтуна для 
колективу Схід Опера, з одного боку, принципово 
новий досвід співпраці з неординарним сучасним 
постановником, а з іншого – справжній виклик для 
художнього та технічного складу трупи. 

Георгій Ковтун здійснював балетні вистави в 
різних театрах світу, і вже кілька разів звертався до 
“Спартака” – найзначнішими втіленнями класичного 
твору стали роботи в Михайлівському театрі в Санкт
Петербурзі та в Татарському академічному державно
му театрі опери і балету імени Муси Джаліля. Здій
снюючи постановку цього балету, режисер жодного 
разу не повторював попереднього задуму, а шукав 
нових шляхів реалізації матеріялу, орієнтуючись на 
можливості конкретної трупи.

У харківському “Спартаку” Георгій Ковтун, праг
нучи якнайточніше втілити своє бачення сюжету, пе
реосмислив музичну партитуру Арама Хачатуряна. 
Спільно з диригентомпостановником – заслуженим 
діячем мистецтв України Дмитром Морозовим, і він 
скомпонував симфонічні номери в незвичній для цьо
го твору послідовності. Основний акцент режисер 
зробив на масштабності масових сцен битв і гулянь 

ВИпРОБУВАННя БАЛЕТОÌ

ольга ДоРофєєва

(Прем’єра “Спартака” А. Хачатуряна в Схід Опера)

Сцена з балету “Спартак” Арама Хачатуряна.Режисер – Георгій Ковтун, 
сценографія – Надія Швець. Харківський національний академічний театр 
опери та балету ім. М. В. Лисенка, 2021 р.
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римської знаті. Темпераментна й динамічна музика 
Арама Хачатуряна дає змогу розкрити усю силу при
страсти, з якою віддаються розвагам багаті римляни 
з їхньою жагою до насолод та втіх, а так само і силу 
героїчних поривань повсталих рабів. Завдяки про
тиставленню різних за настроєм сцен постановник 
переконує у певній закономірності розвитку історич
них подій.

Суттєвою новацією “Спартака”, яка також надає 
сценічній дії розмаху й масштабу, стало введення в 
дію балету артистів хору під керівництвом хормей
стера заслуженого діяча мистецтв України Олексія 
Чернікіна. Виконавці не просто доповнюють музичну 
партитуру вистави, вони безпосередньо, органічно 
залучені до сюжету, інколи втілюючи образи конкрет
них персонажів. Володимир Рилов на основі музики 
А. Хачатуряна написав хорові партії, і це розширило 
коло засобів виразности балету, надало йому принци

пово нової форми: постановники навіть вживають 
таке визначення жанру вистави як операбалет. Однак 
таке рішення виглядає не завжди вигідним для роз
витку сценічної дії. На сцені одночасно перебувало 
близько двохсот виконавців – артистів балету і хору, 
що інколи не давало змоги режисерові чітко вибудува
ти мізансцени й відтворити всі повороти сюжету, тим 
паче, що в ньому і для поціновувачів балету з’явилось 
багато несподіванок.

Ще однією особливістю харківського “Спартака” 
є значна кількість дивертисментних сцен. Георгій 
Ковтун вводить у дію балету досить ефектні хорео
графічні номери, як от танці пастухів, пастушок, німф, 
виступ танцівниць на бенкеті, які, безумовно, привер
тають увагу майстерністю виконання, яскравістю 
образів та костюмів. Та водночас не можна не заува
жити, що ці сцени сприймаються скоріше як вставні 
номери, відволікаючи увагу від сприйняття основної 

сюжетної лінії. 
Власне перипетії сюжету насправді 

потребують особливої уваги, адже Георгій 
Ковтун виступив не тільки постановником 
вистави, а й автором лібрето. Спираючись 
на роман італійського письменника Рафа
елло Джованьйолі та історичні відомості 
про легендарного античного героя Спар
така, балетмейстер розробив сюжет виста
ви, в якому відійшов від відомого лібрето 
Миколи Волкова, яке використовували 
для найзначніших постав “Спартака” в 
радянські часи. Постановник змінив цього 
разу імена деяких персонажів, ввів додат
кові лінії в сценічну дію для того, щоб на
дати давній історії сучаснішого звучання, 
розкрити в ній нові змісти. 

Особливого значення набуває у виставі 
тема взаємин Спартака, Крікса та Піра, 
яких об’єднує спільна трагедія полонених. 
Пролог виявляє на початку вистави цю 
тему як центральну через виразну плас
тичну метафору – прикутих одним лан
цюгом трьох героїв. Власне, складна лінія 
стосунків Спартака та Крікса і стає осно
вою драматургії в балеті Георгія Ковтуна. 
Вирішальну роль у розвитку сценічної дії 
відіграють вчинки Крікса – Костянтина 
Цаприки (цю роль втілює також Володи
мир Василенко), який стає жертвою інт
риг, зраджує ідеям Спартака, та згодом, 

Сцена з балету “Спартак” Арама Хачатуряна.
Режисер – Георгій Ковтун, сценографія – Надія 
Швець. Харківський національний академічний 
театр опери та балету ім. М. В. Лисенка, 2021 р.
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розуміючи свою вину, трагічно гине. Складність, 
неоднозначність характеру сповнює цей образ дра
матизмом, що потребує підкріплення в хореогра
фії, а не лише в концепції сюжету. На жаль, партія 
Крікса розроблена в балеті без належної чіткости, 
що заважає артистові з усією повнотою, відповідно 
до поворотів драматургії, розкрити зміни поведінки 
героя та мотиви його трагічного вибору.

Більше можливостей підкреслити драматичну 
напругу образу виявилося в партії Спартака (заслу
жений артист України Денис Панченко; цю роль 
втілює також Дмитро Васильєв). Головними харак
теристиками героя стають мужність та рішучість, що 
проявляється як у хореографічних монологах, так і в 
сценах двобоїв та масових битв. Інші риси Спартака  
– ліричність і ніжність – розкриваються в сценах з 
Валерією (Крістіна Кадашевич; цю партію викону
ють також Катерина Андренко та заслужена артистка 
України Антоніна Радієвська). Лінія кохання між 
героями залишається на другому плані сценічної 
дії, основне місце в якій посідають видовищні бит
ви. Образ Валерії найм’якший та найвразливіший у 
виставі, сповненій пристрастей і жорстоких сутичок, 
і через це до певного моменту навіть непомітний. 
З особливою силою він розкривається у фіналі ба
лету, найбільше – в монолозі скорботи за загиблим 
Спартаком, коли артистка залишається на сцені одна, 
самотня, лише візуальні образи доповнюють та під
силюють драматизм її партії. В цій сцені виваженість 
композиції сценічного простору, світлові ефекти, 
відеопроєкція сприймаються суголосними настрою 

танцю Валерії, в якому переплітаються елементи кла
сичної та модерної хореографії.

Виразним контрастом до тендітної Валерії спри
ймається образ куртизанки Сабіни, абсолютно іншої 
за темпераментом жінки, вчинки якої часто стають 
вирішальними для розвитку сюжету. Майже протягом 
усієї вистави героїня Каріни Шатковської (цю роль 
також втілюють заслужені артистки України Ірина 
Хандажевська та Олена Шевцова) привертає увагу 
чіткістю пластичних рішень та впевненим емоційним 
наповненням танцювальної партії. Сабіна постає в 
“Спартаку” вправною спокусницею, яка з легкістю 
досягає свого в сценах і з могутнім воєначальником 
Крассом, і з розгубленим полоненим Кріксом. Власне 
римський патрицій Красс є ще одним важливим пер
сонажем балету, глядач сприймає його як уособлення 
агресивної жаги до влади та неприхованої жорстокос
ти – на противагу його подрузі куртизанці, сила якої 
найперше в привабливості та хитрості. Чіткими та од
нозначними рисами наділяє героя артист Андрій Коза
рєзов (цю партію також виконує Олексій Князьков) 
завдяки не тільки пластичним рішенням, а й власним 
емоційним акцентам.

У харківській версії “Спартака” Георгій Ковтун 
розробив хореографію, відійшовши від канонічної 

Ольга дОРОфєєВА

Сцена з балету “Спартак” Арама Хачатуряна.Режисер – Геор-
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ний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка, 
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партитури Юрія Григоровича 1968 р., що вважається 
найвдалішим втіленням твору, досі йде на деяких сце
нах і свого часу була зафільмована. Увага сучасного 
балетмейстера зосереджена насамперед на пластич
них рішеннях бойових сцен у виконанні чоловічого 
кордебалету, динамічних та запальних, в яких во
лодіння зброєю для виконавців є так само важливим, 
як і хореографічна віртуозність. Своєрідного тракту
вання набувають у Георгія Ковтуна любовні сцени: 
еротичні мотиви часто проявляються через складні 
технічні прийоми, ледь не акробатичні трюки. 

Сценографію до “Спартака” створила заслужена 
художниця України Надія Швець. Одна з важливих 
особливостей художнього оформлення – використан
ня досить лаконічних засобів для здійснення “чистих” 
змін декорацій, коли не опускають завіси у присут
ності глядача. Планшет сцени практично вільний від 
декорацій (нове місце дії зображується за допомогою 
окремих елементів: виїзних ґрат, меблів, колісниці), 
завдяки цьому весь його простір часто заповнюється 
живим строкатим натовпом античного міста, меш
канці якого безтурботно віддаються веселощам та 

насолодам. Костюми багатих римлян вирішені в 
підкреслено яскравих, життєрадісних кольорах на 
противагу стриманим тонам стилізованих обладунків 
повстанців. Варто зазначити, що в масових сценах, 
яких у балеті досить багато, особливо відчутною є 
статичність декорації, її відстороненість від дина
мічного розвитку подій балету – сценографія зали
шається, власне, тлом для виконавців, а не опорою 
для мізансценування, виявлення драматичних акцен
тів дії. В моментах найбільшої напруги візуальний 
образ доповнюють світлові ефекти та відеопроєкція: 
вона відтворює спочатку мерехтіння вогників, а в фі
налі – це справжнє полум’я, що охоплює всю сцену. 
Правда, не завжди гармонійним виглядає поєднання 
відеопроєкції з мальовничими зображеннями важких 
кам’яних стін й колон декорації. 

Звісно, зміни в харківському “Спартаку” на рівні 
музичної партитури, сценічної дії, хореографії засвід
чують не просто свіжий погляд на відомий балет, а 
впровадження обдуманих та свідомих новацій. Од
нак залишається відчуття, що концептуальні ідеї, які 
розробляє постановник на основі класичного твору, 
знайшли підкріплення не в усіх компонентах вистави. 
Втім, безумовно, основної мети було досягнуто – Схід 
Опера вдалося витримати випробування складним 
матеріялом, тривалими карантинними обмеженнями 
й поповнити репертуар грандіозним балетом “Спар
так”, втіленим на високому мистецькому рівні. Сцена з балету “Спартак” Арама Хачатуряна.Режисер – 

Георгій Ковтун, сценографія – Надія Швець. Харківський на-
ціональний академічний театр опери та балету ім. М. В. Ли-
сенка, 2021 р.
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Упродовж сезонів 2020/2021 глобальною про
блемою для театрального мистецтва стали виклики 
пандемії: локдауни, коли припинялися або істотно 
обмежувалися публічні покази вистав; відсутність 
фінансової стабільности (рішення керівництва театрів 
про часткову виплату заробітної платні, “простій”, 
звільнення частини працівників); щоденний ризик 
здоров’ям і навіть життям акторів та інших праців
ників театру в разі, якщо показ вистав був можливим. 
Усі ці труднощі постали перед державними театрами 
України, а діячі приватного сектору театру опинилися 
просто за межею існування. Пандемія спричинила 
колапс. 

Труднощі та подвиги двох останніх театральних 
сезонів ми зафіксуємо на прикладі єдиного недержав
ного репертуарного україномовного театру в Хар
кові – “P.S.”. 

Навесні 2019 року театр відсвяткував своє двад
цятиріччя. Ця дата сприймається як феномен, адже за 
час існування жодної підтримки від керівництва об
ласти й міста цей театр не отримав, постійного спон
сора не мав, проте щоcезону випускав щонайменше 
дві прем’єри та самотужки вносив орендну платню 
за приміщення. У березні 2020го “P.S.”, як і театри 
скрізь у світі, призупинив прокат свого репертуару. 
Продовжувався репетиційний процес, інтенсивність 
якого збільшилася. Однак, наприкінці весни стало 
очевидним, що театр не в змозі самостійно вирішити 
проблему із орендою. 

Напередодні першого локдауну встигли випустити 
прем’єру  – ліричну комедію “Старший син” О. Вам
пілова в поставі головного режисера, заслуженого 
діяча мистецтв України Степана Пасічника та режи
серки Світлани Пасічник. Визначальною рисою вті
лення першої в історії цього театру п’єси радянського 
автора стало транспонування сюжету з кінця 1960х 
у наш час. Щоправда, матеріял не в усьому піддався 
такій інтерпретації – надто вже змінилися поведінкові 
норми та самі темпи життя людей відтоді, як була 
написана ця п’єса. Загальний тон вистави – світлий. 
Це стосується й емоційного тону, і “теплих” охристих 
декорацій та костюмів. Здається, задум постановників 
полягав у тому, щоб герої вистави виглядали геть роз

юлія ЩуКіНа

пАНдЕÌ²я ² ÑцЕНА. 
               фЕНОÌЕН ТЕАТРУ “PoSt ScrIPtum” У хАРкОВ²

Степан Пасічник – Сарафанов, Євген Моргун – Бусигін, Лариса 
Читака – Наташа, Ярослав Соломко – Кудимов, Христина 
Воловик – Ніна у виставі “Старший син” О. Вампілова. 
Режисери – Степан і Світлана Пасічники.  Театр “P.S.” (Хар-
ків), 2020 р.
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чиненими у звичайному для них середовищі. Адже 
плащ Сарафанова та піджачок Ніни буквально тон 
у тон згармоніювали з кольором шпалер. Прийом 
“чистої зміни” декорацій в таємничому контражурі 
римується з умовно поданим “інтер’єром радянської 
класики”. Вікна, меблі, дроти і навіть родинні фото у 
рамках тут зазначені лише графічною лінією. У фіналі 
ж, коли маратон маніпулятивної брехні завершено, і 
герої нарешті постають у своїх справжніх взаєминах, 
рамки із “калякамималяками” обертаються своїм 
зворотним боком, а там – документальні фотопорт
рети сценічних братів і сестер, щасливих пар або… 
батька театру і всіх його “дітей”. 

У цій виставі не сталося дива розжеврювання по
чуттів Ніни (Христина Воловик) і Бусигіна (Євген 
Моргун). Фокус погляду на головного героя п’єси зсу
нувся у бік почуття, що виникло в Бусигіна до псевдо
батька – музикиневдахи Сарафанова (С. Пасічник). 
Сценічна правда героя Є. Моргуна зосереджена в 
типі чуйної, але дезорієнтованої людини, яка саме у 
цій точці землі несподівано знайшла свого вчителя. 
У виставі підкреслено душевну близькість цих пер
сонажів. Підбадьорюючи Сарафанова шляхетністю 
місії грати для людей в горі та радості, Бусигін так 
зворушливо куйовдив його посивіле волосся... У цей 
психологічний жест, як і в почуття обох героїв, віриш 
безумовно, вони і є серцем “Старшого сина” в театрі 
“P.S.”. 

Вистава загалом сильна чоловічим 
ансамблем. До пари одне одному інтелі
гентного типажу рефлексійний Бусигін 
та далеко не поверховий, небезпечний 
життєлюб Сільва. В ролі останнього 
Данило Карабейник сповна використав 
притаманну йому музичність, акторський 
спів під власний гітарний акомпанемент, 
щоб створити образ спритного пронози, 
з категорії тих, кого краще мати другом,  
аніж ворогом. Відповідно до цієї концеп
ції С. Пасічник вибудував Сільві його єди
ний монолог, переакцентувавши вампілів
ську тональність цинікабазікала на тон 
жорсткого і розчарованого Мефістофеля 
(дівчина, яка тонула, і яку він порятував, 
виявилася не вродливою…). Якоюсь не
сподіваною в матеріялі ліричного ґатун
ку чоловічою силою, зброєю маґнетизму 
вразив цей Сільва у сцені флірту, в якій 

він обплутував досвідчену Наталю (Катерина Бакай) 
зримим пластичноінтонаційним павутинням спо
куси. Саме ця сцена остаточно доформувала палку 
симпатію глядачів до закоханого в Наталю Васіньки. 
Його трагікомічно, але оптимістично зіграв Дмит
ро Тарасюк, який виявив нонконформізм і силу чо
ловічого характеру в оманливо тендітній оболонці. 
Серед усіх бачених досі версій “Старшого сина”, у 
харківській вперше запам’ятався Кудимов. Ярослав 
Соломко зіграв його дієвим чоловікомкременем, 
із кар’єрною ідеєюфікс та сталевими принципами 
організованости власного життя. Такого з обраного 
шляху (сьогодні – відмінника навчання і стрільби, 
а післязавтра – генерала) і бронетранспортером не 
прибереш. Та навіть такий Кудимов, врештірешт, на
разився на оплески глядачів – коли виявив всю свою 
кумедну недоладність у цій достоту переповненій 
коханням оселі та, наштовхнувшись на холод з боку 
нареченої, рефлекторно вирівнював і вирівнював гра
дус свого кашкета, згідно з уставом. 

СарафановС. Пасічник – безсумнівний лідер ан
самблю вистави. Проте, запитанням без відповіді за
лишилося: який вік героя грає актор? Інколи здається, 
що його Сарафанову за шістдесят (сльозливий, спить 
удень). Але ж, за автором, він не має ще й п’ятдесяти, 
адже лише двадцять два роки тому, повертаючись з 
армії, у заквітчаному каштановою піною Чернігові 
зазнав він найбільшого кохання свого життя. Інколи 
С. Пасічник пояснює цю невідповідність алкоголіз
мом Сарафанова – музики, якого було звільнено з 
філармонії. При тому, що саме його герой – єдиний, 
який у почуттях не бреше нікому (навіть самому собі), 
режисер зіграв його як дуже складну особистість. 
Роль Сарафанова спирається на два драматичні моно

Степан Пасічник– Сарафанов, Євген Моргун – Бусигін, 
Христина Воловик – Ніна, Ярослав Соломко – Кудимов, Данило 
Карабейник – Сільва у виставі “Старший син” О. Вампілова. 
Режисери – Степан і Світлана Пасічники.  Театр “P.S.”, Хар-
ків, 2020 р.
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логи. У просторі невеликої зали театру, ви
несений на авансцену, монолог про розра
ду для людей, які жили чесно, лунає наче 
позиційна молитва. Та сила енергії думки 
і почуття, з якою С. Пасічник перебирає 
на себе всю без залишку увагу, так просто 
формулюючи заповітні мрії більшости гля
дачів, справляє несподіване у цій постанов
ці потужне враження. Другим монологом 
С. Пасічник вже цілковито розриває жанр 
ліричної комедії, прориваючись у “тра
гедійне”. У тому, як Сарафанов жорстко, 
страшно розставляє для всіх хатніх пріори
тети: “Все одно ти – мій син. Попри все, що 
я дізнався, ти – мій син”, відчувається, як 
в сентиментальному п’яничці пробудився 
трагедійний трибун. А звідси вже тільки 
один крок (і його режисери зробили) до мі
зансцениремінісценції рембрандтівського 
“Повернення блудного сина”.

Вистава триває майже три години. Етюдна дія, 
мізансценічні рефрени звиваються у самодостатні на
строєві “переходи” між картинами. Так, у справжню 
сюїту урочистої ініціяції Чоловіка виростає у Д. Та
расюка оцінка підпалу житла сусідки, що його вчи
нив ревнивий Васінька. Ближче до розв’язки вистави 
чорний кухоль, з якого судомно п’ють воду, взагалі 
переходить від одного персонажа до іншого, стаю
чи дотепним індикатором розбурханих почуттів. У 
поставі п’єси про всепоглинаючу та всевибачливу 
любов режисери закохали глядачів власне в кожного 
її персонажа. Якщо в п’єсі О. Вампілова з Наталею 
насамкінець не все визначено, то у виставі Пасічни
ків родина Сарафанова однозначно приймає під своє 
крило Василеву кохану. Ця історія зі слов’янської гли
бинки за темпоритмом перегукується і з італійським 
“градусом” Е. де Філіппо, і з сербськими “мотива
ми” Е. Кустуріци. У вузлових епізодах “Старшого 
сина”, де сваряться, сміються крізь сльози, люблять 
сім персонажів, буяє вітальна енергія. Дію емоцій
но підхльостує вальс А. Шнітке. Творцям вистави 
“Старший син” вдалося закодувати в її тонах і ритмах 
енергію довіку молодого автора п’єси. 

Після оприлюдненого у соцмережах звернення 
керівництва театру “P.S.” до глядачів з інформацією 
про катастрофічну ситуацію фінансових справ, небай
дужа громадськість у Харкові, у всій Україні та навіть 
на різних континентах допомогла відомому своїми 
мистецькими здобутками та громадянською позицією 
недержавному театрові на російськоукраїнському 
кордоні утриматися на плаву. Окрилений цією по
тужною підтримкою, театр “P.S.” в сезоні 2020/2021 
пережив творчий ренесанс. Невеличка трупа на чолі 
з двома режисерами – Степаном і Світланою Пасіч

никами – випустила чотири прем’єри за підтримки 
“УКФ”.

Цьогоріч до афіші повернулася містична вистава 
за драмою М. Вішнєка “Пригода ведмедиків панда, 
яку розповів один саксофоніст, який мав подружку 
у Франкфурті”. На початку життя театру “P.S.” одно
йменна вистава cтала етапною в режисурі С. Пасічни
ка і принесла колективу престижні нагороди. Ниніш
ня редакція “Пригоди ведмедиків панда…” виявилась 
приводом озирнутися на прожиті роки не лише для 
режисера вистави, але й – дивовижний випадок в іс
торії недержавного театру! – актора Кирила Лукаша. 
На початку 2000х він був прем’єрним виконавцем 
чоловічої ролі у виставі. Їхній дует з В. Міщенко ес
тетично вражав юністю, граційністю, вишуканою 
красою у розкритті метафізичного змісту вистави. 
По двох десятиліттях повернення актора до театру 
“P.S.” та набутий ним життєвий досвід виступили 
для С. Пасічника каталізатором переосмислення 
концепції вистави з розрахунку на виконавців ролей 
К. Лукаша і К. Бакай. Джаз як настроєва субстанція 
дії, сценографія, світло вистави окреслюють простір 
міракля. Поміж рядами глядачів тече білосніжна шов
кова “ріка життя”… Вона і погост, і ліжко, і зоряний 
шлях, а ще картина прадавнього прання білизни у 
гірських річках нашого краю. Невагомі хмаринки тут 
і там слугують постаментами для атрибутів ритуалу, 
який творить героїня з душею героя. Вінтажні бу
дильник, телефон, праска, пляшка вина улюбленого 

Юлія ЩУк²НА

Катерина Бакай  – Вона, Кирило Лукаш – Він  у виставі “Пригода 
ведмедиків панда...” М. Вішнєка. Режисер – Степан Пасічник.  
Театр “P.S.”, Харків, 2020 р.
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кольору Модільяні та кришталеві келихи обертаються 
просто поміж небом і землею…  

Не дивно, що на рівні з ретроспекцією життя ге
роя (відеоряд А. Вороновича) режисер процитував у 
тексті вистави документальне відео весілля самого 
актора. Вигаданий С. Пасічником відеосюжет (до 
речі, авдіовізуальний прийом в інших виставах цього 
театру ніколи не застосовувався) слугує відповіддю 
на запитання, які глядач ставить собі під час перегля
ду цього дивного, магнетичного дійства про дев’ять 
ночей – дев’ять життів. У новій редакції вистави Вона 
наблизилася до Нього не вперше. Втім, владно увійш
ла в його життя тоді, коли Він небезпечно втратив свій 
первинний ідеальний образ митця. К. Лукаш про
носить крізь двогодинну виставу тему самотности, 
що асоціюється із зашморгом на шиї. За таємничу 
гостю Він чіпляється не як за вродливу коханку, а як 
за незбагненний в цій оселі дар співбесідниці. І Вона 
відроджує відчуття краси в душі алкоголікалюмпена. 
Упродовж дев’яти ночей екскортування душі до “пе
редпокою” нового земного втілення – добродушним 
та безжурним ведмежам панда у Франкфуртському 
зоопарку – Вона поступово навчає Його тішитися 
невидимими формами життя. Аж поки, дев’ятої ночі, 
Він стає здатним розчинитися в ночі вдвох із Нею. 
Виявляється, Вона все життя була поруч: коли сак
софоніста виводили під руки з генделика; коли він 
на блошиному ринку, немов душу, продавав свого 
інструмента; коли дружина виставила валізу з його 
речами за двері. Мовчазна красуня візуалізувалася у 
спогадах героя про школу, де він білявим хлопчаком з 
краваткоюметеликом вперше грав соло на сцені. На

самкінець Вона слідкувала за тим, як новонароджено
го героя виносили з пологового будинку. У сучасній 
поставі режисер підкреслив тему зворотнього відліку 
часу життя на шляху до “любої смерти” (Е.Г. Крег), 
прослідкував процес “розутілення” – на противагу 
всім зрозумілому “творенню”. 

Останніми роками в творчості С. Пасічника не 
вщухає цікавість до театру з польським “акцентом”. 
У “Березолі” з успіхом йде його “Танго” за С. Мро
жеком. У “P.S.” – унікальна в репертуарі українських 
театрів сучасна драма Я. Влосека “Вибір”. У люто
му відбулася ще одна прем’єра театру за польською 
драматургією – “Ніч Гельвера” за І. Вілквістом. З 
усіх прем’єр 2020/2021 ця формально найкамерні
ша: грають двоє акторів, дія точиться в одному місці 
протягом доби, вистава йде без антракту. Однак, “Ніч 
Гельвера” вийшла змістовно, емоційно та формально 
найбільш цілісною серед новинок репертуару. На цьо
му важливо наголосити, оскільки п’єса І. Вілквіста 
має “некомфортну” для глядача, який шукає в театрі 
розваги або затишку, проблематику. Часопростір дії – 
Берлін за фашистської диктатури. Головний герой 
Гельвер (Д. Карабейник) – приречений на знищен

Карла – Майя Струннікова, Дитро Карабейник – Гельвер у 
виставі “Ніч Гельвера” за І. Вілквістом. Режисер – Степан 
Пасічник.  Театр “P.S.” (Харків), 2020 р.
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ня через розумову неповноцінність. Аби витримати 
виставу з таким подвійним вектором болю, треба 
дуже довіряти театру, до якого йдеш… 

Зза вікон до героїв долинають вигуки скаженого 
натовпу та відблиски смолоскипів. Тому, зачувши від 
прийомного сина, що крамниці сусідаєврея більше 
не існує, та здогадавшись, що до здійснення жахли
вої справи було втягнуто і її Гельвера, Карла (Майя 
Струннікова) судомно затискає йому рота. З цієї миті 
бідолашна жінка думатиме лише про одне: як по
рятувати сина… від нього самого і його лихої долі. 
Пресинг антилюдяного режиму на героїв передано 
в акторській грі самозречено: у першій дії викли
кає відразу сцена, де Гельвер посеред ночі муштрує 
прийомну матір – уривчастими командами та грубою 
силою втовкмачуючи їй уроки піхотинця. Виснаже
на роботою, на самоті з усіма проблемами Карла не 
витримує наруги і з відчаю називає Гельвера, про 
якого піклувалася змалечку та якому ще кілька годин 
тому так турботливо накривала на стіл, “придурком”. 
Це слово лунає як подія. І ось де “тиран” перетво
рюється на жертву! Міміка Д. Карабейника виказує 
в героєві не ідіота, а дитинупереростка. Вигук ма
тері Гельвер сприймає як образу, до сліз. Дивовиж
но влучно втілив молодий актор всі викапано дитячі 
реакції на подразнення нестійкої нервової системи 
– і вимогливу увагу до себе, і граничну вразливість, і 
зашкалюючу наполегливість, і залежність від “дорос
лого”. Режисер саме від цього необачно вимовленого 
слова парадоксально веде крізь виставу свою лінію 
апології Гельвера – не придурка, а мало не Христа, 
оплаканого Марією… С. Пасічник урівноважив кри
чущу трагедію сюжету наповненням вистави всепе
реможною силою любови. Цінности набула життєва 
багатовимірність взаємин. Стосунки героїв вибуду
вані як неоднозначні: крім почуттів матері та дитини, 
тут і ревнощі прийомного сина до втраченої Карлою 
справжньої родини, і його прагнення стати її опорою, 
ощасливити Карлу (сумлінне навчання Гельвера валь
су, який асоціюється у жінки з минулим безтурботним 
життям). Саме тому, навіть у хвилини обурення проти 
персонажа Д. Карабейника, до цього почуття домі
шується інше. Пов’язане з усвідомленням того, що 
cвоїм коротким розумом Гельвер дійшов думки, наче 
лише професія солдата порятує таку не пристосовану 
до життя Карлу. Адже “на війні – як на війні”. Отже, 
нічна муштра парадоксально виявляє своєрідну тур
боту сина про матір, хоч і брутальну за формою (ана
логічно до почуття, змальованого Ф. Фелліні у стрічці 
“Дорога”)… Карла також, згідно зі своїм ідеалістич
ним розумінням, намагається порятувати Гельвера. 
Здатність інтелектуальної акторки М. Струннікової 
детально сценічно та органічно, відтворювати процес 
мислення драматичних героїнь вкотре підтвердилася 

і цього разу. Частину ролі Карли акторка проводить 
сам на сам із залою, і саме тоді виразно простежуєть
ся процес думки Карли про порятунок Гельвера від 
формування гіпотези до її винахідливої реалізації. 

Про те,  якою людиною міг би розвинутися Гель
вер, якби не геноцид, свідчать його прояснілі від пере
несених потрясінь думки. В останній частині виста
ви, з волі режисера, Гельвер ніби і не божевільний 
більше, навіть плакати навчився, таки вилюднів… 

Вистава “Ніч Гельвера” є достатньо скупою на 
образність. С. Пасічник зробив натомість наголос на 
детально відтвореному зрізі злиденного існування 
героїв та навіть вдався до засобів натуралізму. На
прикінці вистави, побитий і не допущений до від’їзду 
як єдиного шляху порятунку. герой промовляє свій 
монолог із заюшеним кров’ю обличчям, хоча й чи
тається ця натуралістична деталь все ж таки як об
раз жертвопринесення доброї безневинної “дити
ни” – кровожерливому людству. Так само виростає 
до символу забутий Гельвером в момент термінової 
евакуації солдатик, з тих, які йому регулярно купляла 
Карла. Після того, як Карла лишається сама, сподіва
ючись, що синові вдасться порятуватися, висвітлений 
на етажерці “стійкий солдатик” стає символом доби 
свинцевого дитинства Гельвера. 

Попри значну різницю в сценічному досвіді, між 
грою заслуженої артистки України М. Струннікової 
та Д. Карабейника не відчувається перепаду – вони 
творять цілісний ансамбль. Завдяки режисерській 
роботі, вистава за безнадійно жахаючою п’єсою на
вертає глядачів до світла. Трагічну сцену, в якій мати 
зраджує власне призначення – замість дати життя,  
наважується на евтаназію як прояв найбільшої тур
боти про приречену суспільством на муки та загибель 
дитину – грають актори просто і світло. М. Струнні
кова ціною великих зусиль завершує виставу без сліз. 
Удвох з Гельвером, розклавши смертельний пасьянс з 
кольорових психотропних пігулок, скорботна мадон
на “заколисує” сина і знаходить у собі сили оптиміс
тично підсумувати: “А він все таки знав молитву”.

До Міжнародного дня театру С. Пасічник по
вернув до репертуару одну з найкращих вистав 
“P.S.” минулого десятиліття – “Сойчине крило” за 
І. Франком. Вистава не тільки не потьмяніла, але й у 
суспільних реаліях 2021 року відгукнулася болісни
ми акцентами україноросійських стосунків. Адже 
режисерське трактування цієї романтичної нове
ли класика української літератури вже у 2009 було 
позначене філософськополітичним аналізом долі 
МаріїУкраїни. Долі жінки, наче зірваного з дерева 
листка, віднесеного хуртовиною. Однак, така кон
цепція не превалює у виставі над романтичночуттє
вим і художньопоетичним сценічним тлумаченням 
прозового твору – вони мирно співіснують. Адже у 
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випадку з “Сойчиним крилом” йдеться про класичну 
багатовимірність не лише твору І. Франка, але й ре
жисури. У виставі діють не просто герої – архетипи 
української історії: Массіно – добрий, але пасивний 
ліберальний інтелектуал (згадаймо Лицаря з “Осін
ньої казки” Лесі Українки – твору, написаного того ж 
1905 року, що й “Сойчине крило”); Марія – легковір
на, романтична, схильна до помилок донька України; 
а поміж ними – низка образів лиходіївспокусників, 
шахраїв та бандитів польськоросійської крови, родо
начальником яких слугує інфернальний камердинер 
Івась. Він виступає як багатоликий руйнівник щастя 
свого господаря та Марії і як знеособлений Фатум. 

Вистава “Сойчине крило” позначена магнетизмом 
просторовопредметного світу. В десятихвилинному 
пролозі без жодного слова режисер відтворив і образ 
сецесійної архітектури Галичини, і напругу, що поси
люється в душі самітникагероя, і розтривожені спо
гади (пробуджений механізм вінтажного годинника, 
стукіт жіночих підборів під вікном, фатальний крик 

сойки… У вистави складна структура та глибинна 
образність. Так, перший костюм героїні і пластика 
героя уподібнюють їх до двох крил підстріленого 
птаха. Сіткарабиця на ліжку самотнього Массіно, а 
згодом – Марії в оселі жорстокого п’яниці Капітана 
нагадує тенета на птахів. Придуманий С. Москален
ком фортеп’янний лейтмотив “Сойчиного крила” здо
був рідкісну в драматичній виставі низку розробок: 
від “невпевненого”, пробного, імпровізування теми, 
що її вів за лаштунками виконавець ролі Івася. 

Друга редакція вистави “Сойчине крило” значно 
відрізняється від першої. У пролозі режисер акцен
тував припорошеність пилом усього життя Массіно 
(С. Пасічник) після зникнення Марії. Тут з’явилася і 
лялька – деформований двійник героя. Окремою мі
зансценою підкреслено намір Массіно уперто виводи
ти мелодію свого самітницького життя на розстроєній 
скрипці… Та головною відмінністю редакції стала 
заміна одного з “гравців” у щільному партнерстві 
трьох співтворців ансамблю. Для Я. Соломка роль 
Івася – стимул для збагачення акторської техніки. 
Та вже зараз, зігравши перші три вистави “Сойчине 
крило”, актор привертає увагу такою доречною про
теєвською нейтральністю фактури. На відміну від 
прем’єрного виконавця ролі С. Москаленка, типаж 
Я. Соломка не прочитується як антипатичний. Він 

Степан Пасічник – Массіно, Ярослав Соломко – Генрісь, 
у виставі “Сойчине крило” І. Франка. Режисер –  Степан 
Пасічник. Театр “P.S.”, Харків, 2021 р.

Степан Пасічник – Массіно
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є у виставі раз зловісним мімом (експресіоністична 
сцена з листоношею, що у спалахах контрового світла 
здригається сатанинським сміхом), раз стриманим і 
загадковим володарем таємниці життя свого пана, раз 
“безміри зіпсутим” практикантом Генрісом (увійшов
ши в чіткий пластичний малюнок ролі попередника, 
актор позбавив його намулення фізіологізму), а раз 
чутливим інженеромінтелігентом Володею. Його 
Я. Соломко помітно реабілітував. Запам’ятовується 
поглядмікрооцінка чоловіка на крадену каблучку 
як на табуйовану “територію минулого” у стосунках 
з Марією. У створеній С. Пасічником інсценізації 
новели деякі з персонажів Я. Соломка більш психоло
гічно деталізовані (так, цілісним, страшним вийшов 
у молодого актора образ неквапливого сибірського 
купця Ніканора Ферапонтовича), а деякі виглядають 
експресіоністичними мазками (одноокий член банди, 
солдати в шинелях, “жид” Сашка). Найскладнішою 
для Я. Соломка виявилася личина Капітана (Марія 
каже, що життя в його будинку було найстрашнішим 
з її поневірянь). Для переконливого втілення цього 
життєвого “дна” в рамках бенефісної за кількістю 
акторських рекреацій другої дії вистави молодому 
акторові, здається, поки що технічно бракує енергії. 

“Виросла” у ролі Марії акторка К. Бакай. Рання, 
подекуди учнівська патетика у донесенні Франко
вого слова вона тепер знайшла рефлексійнішу, ім
провізаційнішу манеру гри. Своєрідний, з модерним 
надламом, зовнішній малюнок ролі К. Бакай підкрі
пила поглибленим проживанням образу (відважуся 
припустити це, навіть при тому, що царина P.S. – не 
психологічний, а ігровий театр). Виправдовуючи кон
трастні поривання своєї героїні, акторка особистіс
но наповнила влучно знайдену режисером форму 
образу. Роль Марії підкреслює найкращі акторські 
властивості К. Бакай: прозові монологи розкривають 
амплітуду і драматичну силу її голосу; ґротескову 
пластику, екстравагантні строї та капелюшки (ху
дожниця з костюмів Н. Демидова) струнка акторка 
виправдовує видобуванням їх ігрових можливостей. 
Створені у виставі трьома акторами образи є різними, 
та всіх їх, за задумом С. Пасічника, поєднує спільна 
пластична логіка. Ролі у виставі за прозовим твором 
геніяльного поета актори до певної міри протанцьо
вують. У пластичній партитурі Марії виразно кон
трастують заціпеніння напружених довгих пальців 
у мить небезпеки; химерний “танок над безоднею” 
загіпнотизованої блиском крадених коштовностей 
жінки; незрушна статика скляних “труп’ячих очей” 
помертвілої душею бранки; хилитання у вагонах не
скінченної залізниці північної країнинедобросусідки 
та, зрештою, непевна хода жінки, яка прикладається 
до чарки. За контрастом, К. Бакай зворушує, коли її 
героїня віртуально горнеться до Массіно, який читає 

її листа. Водночас тут і дуже далеко вона ніжно кладе 
голову коханому на плече і ніби його очима перечитує 
своє життя. Наче ворожка, підносить Марія руки до 
волосся Массіно, торкаючись його аури… 

Роль Массіно складає С. Пасічник на контрасті 
ексцентризму в першій дії та підкресленої статики 
у другій. Величезний монолог актор творить, мов 
виставу у виставі, знаходячи баланс поміж “конвен
ційною брехнею” самому собі герояінтелектуала 
(він ладний софістично виправдати як свій егоїзм, 
так і фатальні невдачі), тріюмфом лицедія, ритора та 
саркастичним поглядом актора на персонажа. Образ 
вражає тим, що спочатку С. Пасічник не шкодує ґро
теску у змалюванні істоти, на яку через кохання пе
ретворився блискучий громадський діяч у переддень 
свого сорокаріччя, але згодом його Массіно концен
трує на собі глядацьку увагу акумуляцією трагізму. 
Стаючи читачем Маріїної сповіді, герой поступово 
розгримовується в романтично прекрасного, емоцій
но потужного лицаря Сумного Образу...

Після квітневого локдауну, на завершення 22го 
сезону в театрі відбулася прем’єра вистави “Сирот
ливий Захід”. Художнім керівником дипломної ро
боти студентки режисерської спеціялізації ХНУМ 
ім. І. Котляревського Вікторії Каліненко виступив 
майстер курсу С. Пасічник. У 2011 році він першим 
у Харкові та одним з перших в Україні здійснив 
сценічне прочитання п’єси М. МакДонаха “Каліка 
з острова Інішмаан” (вистава навчального театру 
ХНУМ ім. І. Котляревського в другій редакції стала 
репертуарною для Театру “P.S.”). У 2012 році режисер 
здійснив резонансне втілення іншої п’єси з “Ліннейн
ської трилогії” – “Королева краси” на малій сцені 
“Березіль” академічного Театру ім. Т. Шевченка. І от, 
майже десять років потому, завдяки постановці дип
ломниці, керівник театру добудував власну трилогію 
за М. МакДонахом. С. Пасічник дав відчути не лише 
тематичну, сюжетну, але й стильову спадкоємність 
вистав “Сиротливий Захід” і “Каліка з острова Ініш
маан”. На це вказує така деталь сценографічного 
рішення, як дерев’яні містки. У виставі 2011 року 
він уже використовував їх для позначення інтер’єру 
крамниці Кейт та Ейлін і нічних сцен на пристані. 
Тож посвяченого глядача зустріч з ними у “Сиротли
вому Заході” добряче розчулила – немов побачення 
зі старими приятелями! 

У “Сиротливому Заході” С. Пасічник, як свого 
часу і в “Каліці з острова Інішмаан”, грає роль. Пан
отець Велш виписаний в автора як затуркане сумління 
многогрішного містечка Лінейн. С. Пасічник зіграв 
роль трагікомічно, пом’якшуючи патос морально
го заповіту панотця братам Коннорам співчутливою 
іронією на адресу персонажаневдахи. Велш – про
мовець без лідерської харизми, який має слабкий ха
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рактер. Облаштовуючи свої нечестиві справи, кожен 
з парафіян звичним цинізмом відсуває цього нудного 
мораліста або наливає йому чарчинудругу, щоб усу
нути геть. Трактування цієї ролі у С. Пасічника висту
пило жанровостильовим камертоном “Сиротливого 
Заходу”. Актор тримає перспективу образу в загадці. 
До самого завершення сюжетної лінії Велша глядач 
не має певности в характері її розв’язки. Стомлений 
нескінченною ворожнечею та вбивствами у влас
ній парафії, Велш просто на березі холодного моря 
“висповідується” сам і водночас сповідає найлегко
важнішу у парафії дівчину Герлін (Х. Воловик). На 
цих містках, у супроводі “дихаючих” хвиль (сценіч
но виразно обіграна фактура чорного промислового 
поліетилену) Велш мимоволі викликав брутальну 
парафіянку на відвертість: вона палко закохана у свя
щенника. Щоправда, не знайшовши в його серці від
гуку, наостанок Герлін так само гаряче його вилаяла. 
Роблячи замах на самогубство, Велш так недоладно, 
так кумедно зупинився перед рішучим кроком (навіть 
повернувся, аби роззутися – у цьому весь Велш: не
хай гарне взуття ще комусь послужить!), що глядач 

до останньої миті відмовлявся сприймати бездонно 
важкий факт – хвилі таки затягли його на глибину. 

В останній третині вистави логічно чекати від
повіді на запитання, чи стало трагічне жертвопри
несення Велша останнім і рішучим приводом схаме
нутися й почати жити похристиянськи задля братів
суперників Коулмена (запрошений з Харківського 
театру ім. Т. Шевченка Сергій Пакулаєв) та Веліна 
(Я. Соломко). Брати Коннори протягом якогось часу 
намагалися жити за заповідями Велша. Взятий в рамці 
на стіні лист пасторасамогубця раз по раз зупиняв на 
собі погляд одного з розбишак і кумедно вгамовував 
його лиху кров. Беручи розгін у виставі з суто реаліс
тичної, місцями навіть натуралістичної естетики, цей 
дует у фіналі панорамував у брехтівське “відчужен
ня”. Режисерська “післямова” до вистави у рамках 
фабули п’єси стилістично, за способом демонстрації 
персонажа, різко контрастує з усією постановкою: 
заскнілі у споконвічних претензіях обидва “каїни” 
(адже і більш дипломатичний та розумний – Велін 
перевірку на “авеля” не витримав) буквально на очах 
перетворилися на патлатих дикунів у звірячих шку
рах. Сама лише Герлін, за задумом режисерів, у влас
ній скорботі за Велшем, парадоксально уподібнилася 
до Діви Марії. 

У жовтні в театрі завершився проєкт за підтрим
ки УКФ з нагоди 150річчя від дня народження Лесі 
Українки, серцем якого стала вистава “Оргія”. Про
читання твору геть нетрадиційне. Режисерська кон
цепція змусила С. Пасічника частково перекласти 
п’єсу Лесі Українки російською мовою. Чергування 
мов покликане унаочнити для сучасного глядача кон
флікт елінів та римлян. Водночас, у розборі п’єси Лесі 
Українки С. Пасічник уникав оціночної поляризації 
Антея і Мецената. Мета, до якої він наполегливо про
бивався у репетиціях – дослідити, як значно раніше, 
до римлян, волелюбного гордого елліна знищив аль
янс з колишньою рабинею. 

Не важко побачити, що нові зовнішні реалії, в 
яких відбувається діялог Театру “P.S.” з глядачами, 
не сприяють постановкам комедій. Хоча саме ними 
протягом попередніх сезонів приємно дивував цей 
самобутній колектив. Пандемія спонукає режисерів 
шукати відповіді на болючі питання екзистенції у 
жанрах трагедії, містичної драми, трагікомедії та 
драми ідей. Однак, після низки вкрай психологіч
но напружених постановок у Театрі “P.S.”, наразі 
С. Пасічник готує “Годину тиші” дуже популярного 
французького автора Ф. Зеллера. 

Степан Пасічник – Панотець Велш, Христина Воловик – Герлін 
у виставі “Cиротливий Захід.”  за М. МакДонахом. Режисер –  
Вікторія Каліненко. Театр “P.S.”. Харків, 2021 р.

Світлини до статті – Артема Вороновича, Володимира 
Колісника, Маргарити Корн, Кирила Лукаша. 
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(ХХIII Міжнародний театральний фестиваль
“Мельпомена Таврії”)

За підтримки Українського культурного фонду, об
ласної та міської влади Херсона і мецената Миколи Баг
раєва черговий раз відбувся фестиваль,  який не тільки 
змінює імідж  міста та всього півдня, а й стає однією з 
найголовніших театральних подій країни. Олександр 
Книга, президент фестивалю, народний артист України, 
директорхудожній керівник Херсонського академічного 
театру ім. Миколи Куліша невпинно дивує своєю твор
чою фантазією і талантом менеджера: щорічна програма 
завжди різноманітна, має свої особливості і неодмінні 
нововведення. В 2021 р. серед більш як пів сотні подій 
фестивалю несподіваними стали лекції просвітницької 
платформи,  ескіз  вистави “Голоси Нової Білорусі” Анд
рія Курейчика (режисер Сергій Павлюк) та інсталяціїя“30 
з 40” в Олешківській пустелі за участи етнохаусгрупи 
“ДахаБраха”, присвячена ювілею Незалежности України 
(автор ідеї і режисер – Влад Троїцький).

“Мельпомена Таврії – 2021” відбулась у другий рік 
всесвітньої пандемії Сovid19, тому фестиваль насампе
ред став  асамблеєю українського театру (тим не менш, в 
репертуарі були представлені вистави колективів з Туреч
чини, Вірменії та Португалії). Окрім Херсона, художнім 
простором фестивалю були сцени Миколаєва та Нової 
Каховки. Відвідавши вистави в цих містах, я зміг дослі
дити театральну культуру регіону.

Директорхудожній керівник Миколаївського на
ціонального академічного українського театру драми і 
музичної комедії Микола Берсон створює театр як ілю
зорний привабливий світ, де провінційний глядач пот

Дмитро єРМоЛовИч-ДаЩИНсьКИй 

УкРАЇНÑькИЙ ТЕАТР ШУкАє В²дпОВ²д²…
Інсталяція “30 з 40” за участи етно-хаос-групи 
“ДахаБраха”. Автор ідеї та режисер – Влад Троїцький. 
Олешківська пустеля.
Світлина Вадима Гнідиша.

Ескіз  вистави “Голоси Нової Білорусі” А. Курейчика. 
Режисер – Сергій Павлюк. Світлина Альони Мовчан.
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Сцена з вистави “Ім’я” М. Делапорта й О. де Ла Пательєра.
Режисер – Раду Гілаш, художник – Ольга Гоноболіна. 

Миколаївський  український театр драми та 
музичної комедії. Світлина з сайту театру.

рапляє в іншу, ніж звично,  реальність. Тут вишукані  
інтер‘єри, “живий куток”, “зимовий сад”, фірмові 
солодощі та зефір. Тут квіти можна купити просто  в 
фоє і презентувати після вистави улюбленому артис
ту, програма кожної вистави – витвір поліграфічного 
мистецтва, а зустрічає і проводжає глядачів сам пан 
Берсон – визнана “ікона стилю”.

Лірична комедія “Ім’я” Матьє Делапорта й Олек
сандра де Ла Пательєра  (режисер – Раду Гілаш, 
художник – Ольга Гоноболіна)  у Миколаївському  
українському театрі  драми та музичної комедії – до
стойний приклад вдячної глядацької вистави. Вінсент 
Ларше (Максим Руденко), як гід, провадить глядача 
ідеалістичним Парижем зі старих фільмів, естрадних 
шлягерів  і фантазій пострадянської людини. Бездар
ний жарт з іменем первістка  відкриває приховані 
проблеми зовнішньо благополучного французького 
середнього класу. Режисер адаптує дію під соціяльну 
реальність пандемії: оркестранти грають будинки,  
а Франсуаза (Тетяна Винник) диригує ноутбуками: 
Елізабет (Світлана Лубенець) змушує кожного, хто 
увійшов до квартири, ретельно вимити руки. Вагітна 
Анна (Інна Чернега) з’являється у помешканні  Гаро 
в повному антиковідному обладунку, що  негайно 
утилізується  в передпокої.  Особливо важливо, що 
вистава бореться з досі не зужитими стереотипами: 
самотній музикант, який любить готувати і носить 
одяг оранжевого кольору – неодмінно гомосексу
ал; в романтичних відносинах жінка не може бути 
старшою за чоловіка;  жінка повинна бути тилом для 
чоловіка, забезпечувати йому затишок, одноосібно 
відповідати за дім та дітей.

Архітектура Нової Каховки вразила музейним 
“сталінським ампіром”. На сцені міського палацу 
культури, в інтер’єрах, що презентують  еталон на
званого стилю, було показано мюзикл Луганського 

Момент майстер-класу Костянтина Томільченка. 
Світлина Віктора Братана.

Руї Мадейра (актор, режисер – Португалія,), Олександр Книга та 
Богдан Струтинський. 

Засідання журі фестивалю.
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академічного українського музичнодраматичного театру 
“Ромео і Джульєтта” за Вільямом Шекспіром (режисер – 
Максим Булгаков, художник – Ірина Лубська, композитор – 
Тарас Лука). Візуальне рішення вистави створюють костю
ми:  виконані із застосуванням різноманітних технологій 
вони демонструють стилістичний синтез середньовічного 
европейського, азіятського і японського костюмів. Сучасний 
український переклад Юрія Андруховича звучить в устах 
акторів виразно і чітко в драматичних та вокальних сценах 
і досягає бездоганно будьякої точки простору. Виставу від
значає повноцінна академічна робота композитора: оригі
нальна музика записана камерним оркестром в студії театру, 
представлені хори, дуети, ансамблі, сольні арії. Режисер 
пропонує низку незвичних сюжетних рішень: у виставі 
присутні лише пани Капулетті і Монтеккі, немовби батьки 
сімейств вже полягли в аристократичній міжусобній війні; 
лихий жарт Меркуціо, Бенволіо та Тібальта з інсценізо
ваним вбивством обертається реальною смертю Ромео та 
Джульєтти.   

Для продовження теми хотів би звернути увагу на резо
нансні вистави київських театрів, показані на сценах театру 
Куліша (розгляну топ3, проте таких робіт значно більше).

Сучасну модифікацію фантастичного реалізму демон
струє “Трамвай “Бажання”” Теннессі Вільямса в Національ
ному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка 
(режисер – Іван Уривський, художник – Петро Богомазов, 
композитор – Олександр Кохановський). Упродовж усієї 
вистави, як метроном, звучить акцентований звуковий су
провід, передаючи глядачеві почуття затаєної небезпеки, 
ворожости. Німі сцени примітивного життя героїв відобра
жаються в екрані вікна  фургону. Бланш (Тетяна Шляхова) 
піднімається  на дах вагончика, немов на вишку, готова  от
от стрибнути  в незриму каламутну воду. Коли вона сидить 
на даху, її біла фігура стає наче  продовженням у  вікні, де 
бачимо її випрану сукню. Коли Ковальські (Дмитро Риба
левський) забруднює мазутом обличчя  Бланш (вона гово
рить з ним, звісившись з даху вниз головою) і витирає руки 

дмитро єРÌОЛОВИЧ-дАЩИНÑькИЙ 

Борис Орлов у виставі “Шинель” за М. Гоголем та Ю. Тувімом. 
Режисер – Андрій Білоус, художник – Борис Орлов. Київський 
національний академічний Молодий театр.  
Світлина Дарії Вєрнікової.

Сцена з вистави “Трамвай “Бажання” Т. Вільямса. 
Режисер – Іван Уривський, художник – Петро Богомазов. 
Національний академічний драматичний театр ім. Івана
Франка. Світлина Вадима Гнідаша.

Сцена з вистави “Ромео і Джульєтта” за Вільямом Шекс-
піром. Режисер – Максим Булгаков, художник – Ірина Лубська. 
Луганський академічний українськй музично-драматичний 
театр. Світлина Сергія Ковальова.



90

об її суху білу сукню, він  наче “зрівнює” нетутешню 
своячку з соціяльною  реальністю, де вона вимушено 
з’явилась. У сцені вечірки з приводу дня народження 
Бланш вона постає трагічною принцесою Одилією, а 
решта ж – божевільними клоунами в бродячому цир
ку. З благородством театральної умовности режисер 
відмовляється від оголення Бланш, залишаючи герої
ню в трико тілесного кольору, а сцени сексуального 
насильства над нею замінює образними алегоріями. 
У фіналі чутно, як замикають двері на засув. Коваль
ські вішає на двері вагону “амбарний” замок. Глядач 
бачить у вікні жваву розмову Бланш  з самою собою 
– емоційну, драматичну, сповнену внутрішнього жит
тя та недосяжної хворобливої краси. 

Якби вистава “Шинель” за Миколою Гоголем 
та Юліяном Тувімом в Київському національному 
академічному Молодому театрі (режисер – Андрій 
Білоус, художник – Борис Орлов, композитор – Усеїн 
Бекіров) була музичним твором, її можна б сприймати 
як програмний твір для читця і змішаного хору. Важко 
переоцінити значення хору для історії  европейського 
театру… В ефектному творі Молодого театру його 
замінює американський мюзикхол, але при цьому 
Борис Орлов у головній ролі “А” фактично існує за за
конами літературної монодрами. У виконанні артиста 
Акакій Акакійович –  астенічний молодий чоловік, 
який надає образу неймовірних рис: “маленький” (в 
сучасному українському театрі швидше “зайвий”) 
– це категорія, не пов’язана з календарним віком чи 
формальним стосунком до покоління. На жаль, оригі
нальне музичне рішення досить одноманітне в плані 
прийомів та виключає навіть ескізно позначені сольні 
чи дуетні номери. Сценографія, зумовлена насам
перед обраним музичним стилем, в якомусь сенсі 

Сцена з вистави “Стусанина” за В. Стусом.
Режисер, художник і хореограф – 
Алекс Боровенський. Театр “DSP”. 
Світлина Вадима Гнідаша.

візуалізує гоголівський міт фатального Невського 
проспекту і вступає у відвертий дисонанс з підкресле
но історичними костюмами. Вкрай стриманий і навіть 
невиразний фінал, як  виявляється важко співвіднести 
з обраним видовищним музичним жанром.   

“Стусанина” колективу “DSP” (режисер, худож
ник і хореограф – Алекс Боровенський) ґрунтується  
на віршах Василя Стуса (1938–1985). Тут бачимо 
органічний синтез фізичного і поетичного театрів. 
Вистава стає інтерпретацією творчости та біографії 
Стуса, ще не до кінця осягнутого українцями, і “по
емою маскулінности” – осмисленням місця чоловіка в 
сучасному світі.  Стус – справжній герой, з металевим 
стрижнем всередині, тому кореляція тем, образів і 
контекстів більш ніж виправдана. Кожен вірш стає 
новим сценічним епізодом – наприклад: “Людина 
підійшла до меморіалу…”  показує іронічне ставлен
ня “неживої пам’яти”, розвінчує її. Півколо “сцени 
під колесом” театру Куліша постає  тут  Колізеєм. 
Вимащені сажею обличчя й оголені торси прочиту
ються як натяк на  роботу Стуса кочегаром під час 
вимушеного безгрошів’я, а потім до його каторжної 
праці в радянському концтаборі. Від артистів різного 
віку і різної природної даности (але при цьому до
сконалої фізичної форми) режисер вимагає складного 
просторового та емоційнопсихологічного існування. 
Часом вони – розбишакуваті хлопчаки, часом агре
сивні гладіятори,  а іноді – статуарні античні боги, і 
в кожному з них – Стус.

* * *
Театральний критик, заслужений діяч мистецтв 

України Сергій Васильєв зазначив, що з плином років 
фестивалі “старіють”, перетворюються на такі собі 

зустрічі старих друзів, але “Мельпомена 
Таврії” залишається навдивовижу “мо
лодим” фестивалем. Його слоганом цьо
го року стала фраза “Театр – це моє” як 
особисте звернення до кожного глядача. 
Життя знову ставить запитання. Театр 
знову шукає відповіді. За цим  йдуть у 
палаци, на горища і в підвали  “Мель
помени”. 

Переклад з російської 
Анастасії Іванес
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Матеуш Новак  у моновиставі “Спереду та зза-
ду” К. Збишевського. Автори постави – С. Недзієв-
ський, М. Новак, Польща. ХІІ Міжнародний теат-
ральний фестиваль жіночих монодрам “Марія”, 
2015 р. Cвітлина Віри Федорук.

У театральному середовищі України ім’я цього ак
тора, незважаючи на його молодість та “неагресивну” 
піаркампанію, встигло стати лідером в царині евро
пейського монотеатру, стати синонімом унікальности 
акторського обдарування митця. Попри обмежений 
репертуарний список актора (пощастило побачити 
наживо лише дві вистави: “Спереду та ззаду” К. Зби
шевського, режисер Станіслав Недзієвський, реалізо
вано завдяки стипендії мера Любліна; “Жертва” – на 
основі спогадів Пйотра Возняка “Запльований карлик 
реакції” у режисурі Станіслава Недзієвського, Театр 
Т 1, Люблін – драма про сталінські репресії в Польщі), 
моновистави вражають кількістю міжнародних наго
род. Так, “Спереду та ззаду” була показана на міжна
родних театральних фестивалях в Албанії, Вірменії, 
Чехії, Кувейті, Монголії, Словаччині (чотири рази), 
в Туреччині та Україні (п’ять разів). Неповний спи
сок нагород: премії “Найкращий молодий митець” на 
13му Міжнародному театральному фестивалі “Saint 
Muse” в УланБаторі (Монголія), “Найкраща чоловіча 
роль” на 13му Міжнародному фестивалі монодрам 
“ALBAMONO” (Албанія), нагорода за найкращу пре
зентацію фестивалю на 12му Національному огляді 
сучасної монодрами у Варшаві, персональна премія 
Богуслава Кирека (48й Міжнародний Вроцлавський 
фестиваль театру одного актора) та ін…1 

Перелік нагород тут зумисне припиняю. Однак, 
хочу зауважити: попри значну популярність митця 
(хоча, як зазначалось вище, у вузьких професіональ
них колах), сьогодні нелегко в інтернетджерелах 
знайти, окрім інформаційних повідомлень, ґрунтов
ніші театрознавчі дослідження про нього, скажімо 
рецензії, інтерв’ю, творчі портрети, нариси (винятком 
є публікації в оглядових статтях фестивалю жіночих 
монодрам “Марія” у часописі “Просценіум”). Користу
ючись короткою присутністю Матеуша у Львові, про

1 https://domaktera.kharkiv.ua/shows/speredi-i-szadi
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поную Вашій увазі його автобіографічну оповідь, 
яка, признаюсь, шокувала (як і його творчість) мак
симальною відвертістю та мірою трагічности долі 
цієї молодої людини. Тож виявляємо його світоглядну 
позицію, сягаємо глибин психології творчости. 

світлана Максименко: Ми мало знаємо Твою 
біографію. Може, розпочнемо з неї?

Матеуш Новак: Я народився 23 серпня 1986 
року. У Харкові навіть є станція метро “23 серпня” 
(Посміхається. Це день визволення Харкова в часі 
Другої світової війни – С.М.). Моя мама, Ірена, похо
дить з села, що називається Ельжбета (Єлизавета – 
С. М.). Це на Сході Польщі, Люблінське воєводство. 
Отож, я хлопець з Ельжбети))) Свого рідного батька 
не знаю. Народився в Ополю Люблінському, там про
жив кільканадцять дуже важких років. Це депресив
на територія, ніяких перспектив для мешканців там 
немає. Люди замкнені, заздрісні…

с. М.: Як же за таких обставин могла виникну-
ти сама ідея ТЕАТРУ? 

М. Н.: Жили ми у тяжкій нужді, біді. Партнер 
моєї матері був затятим пияком, крав гроші у матері, 
пропивав їх. В сім’ї були малі діти, якими треба було 
опікуватись, село завжди потребує важкої фізичної 
праці. Натомість той чоловік знущався наді мною: 
фізично і морально. Коли мені виповнилось вісімнад
цять років, я подав на нього позов до суду. І виграв! 
Тоді ж виявилось, що він – не мій рідний батько. Рані
ше я цього не знав…

с. М.: Скільки років це тривало? Яку позицію 
тут займала мати?

 М. Н.: Це тривало десять років. Мати його теж 
боялась. Я зараз її зрозумів і пробачив усе. І сам з 
цього зрадів, бо мама є мама…

с. М.: Це важливо, насамперед, для Твого 
здоров’я і майбутнього життя. 

М. Н.: Так, але в ті роки я змушений був тікати 
світ за очі: від біди, знущань, побиття.

с. М.: Як Ти навчався у школі?
М. Н.: Дуже добре! У мене хороша пам’ять. Я 

все швидко запам’ятовував, учився легко, мав добрі 
оцінки. Щоб не бути вдома, брав участь у шкільних 
гуртках художнього читання та радіо, писав до шкіль
ної газети … Розклад був таким: уроки у школі за
кінчувалися о 12 годині. Як приходив додому (жили 
ми близенько), то одразу Новак (материн партнер) 
заганяв мене до праці. А від 16ї до 18ї години ходив 
на театральний гурток, після повернення діставав від 
вітчима традиційні “порції” хльости.

с. М.: А як Тобі велося з однокласниками? 
М. Н.: Звичайно, зараз усвідомлюю, що був ін

шим, виділявся… Вчителі цінували мене, а одноклас
ники – ні. З дому втікав у шкільні гуртки в пошуках 
середовища любови, визнання, тепла. І тут мушу 

сказати про мою неймовірну вчительку – полоніст
ку Беату РишковськуСтефанек. У четвертому класі 
початкової школи вона сказала: “Матеуше, ти маєш 
йти на конкурс художнього читання!”. Мені було тоді 
одинадцять років, я одразу погодився))) Ті конкурси 
так мені сподобалися, що потім я брав участь майже 
у всіх! Допомагала дуже пані Беата (навіть тоді, коли 
народила дитину і була у декретній відпустці). Дру
гою формою моїх втеч з дому був костел: я служив 
там три роки міністрантом. 

с. М.: Ти глибоковіруюча людина?
М. Н.: Я християнин, але не католик. І власне 

тоді почав ходити до міської бібліотеки, де особливо 
зацікавився книжками, занесеними до реєстру на 
списання. Серед них знайшов там книжку професора 
Тадеуша Малака з Краківської театральної школи під 
назвою “Театр одного актора”. У ній йшлося про по
чатки театру одного актора в Польщі. Мене вразили 
описи двох вистав: “Пан Тадеуш” Данути Міхалов
ської та “Мальована вежа” Войцеха Семьона. Автори 
наголошували: увагою глядної зали заволодів один
єдиний актор на сцені, панувала мертва тиша! І я собі 
подумав: “Холєра, я теж так хочу!” 

с. М.: Скільки Тобі було років?
М. Н.: Тринадцять! І ось як було далі (Сміється). 

Пішов я до Будинку культури після уроків, заходжу… 
Там сидять при столику якісь пані, п’ють каву. А я до 
них чемно: “Добрий день. Мене звати Матеуш Новак. 
Чи хтось тут міг би мені допомогти зробити театр 
одного актора?” Вони отетеріли і ….зателефонували 
до школи із питанням: чому я зараз не на уроках? 

с. М.: Але ж “добрі” пані …
М. Н.: Але серед них була одна чуйна. Вона дала 

мені пізніше знати, що до нас приїздить фахівець із 
монотеатру – Катажина Жепа, з воєводського осе
редку культури в Любліні. Я зараз їй дуже вдячний 
за все. Тоді ж я й познайомився з нею, але ні до чого 
ми не домовились. Після закінчення гімназії в Ополю 
я замислився: що робити далі? Як залишуся тут, то 
просто помру. Терпіти биття вітчимове я вже не міг. 
На той час було в мене дві спроби самогубства… 

с. М.: А в родині були ще інші діти? Як до них 
ставились?

М. Н.: Так… Вони були молодші, це були його 
діти. Я був найстаршим. Мені перепадало найбільше. 
Але усі терпіли його хамство, агресію. Я мав про
блеми зі здоров’ям: головні болі, шлункові, неврози, 
часто лежав у лікарнях. Вітчим звинувачував мене у 
симуляції. Це було щось страшне. 

с. М.: А як далі було у школі?
М. Н.: Згодом шкільні вчителі почали зловжи

вати моєю акторською активністю: вимагали, щоб я 
виступав раз по раз на якихось заходах – де треба і 
де не треба. Насправді, у гуртку художнього читання 
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мною займались дві – три особи, а решта – звітували в 
школі, мовляв: це їхня заслуга. Коли почав відмовля
тись, то викликав відповідну реакцію. Одна з учите
льок вигнала мене з акторського гуртка. Мотивація? 
Я виступав з програмою не під її керівництвом! 

с. М.: Уявляю Твій стан…
М. Н.: Для мене це був кінець світу. Бо вітчим 

мене щоразу бив, коли я повертався з гуртків. Участь 
у них супроводжувалась моїми моральними та фізич
ними стражданнями…У такому вкрай знервованому 
стані я наступного дня пішов до директора школи і 
розповів про цю ситуацію, сказав про свої виступи, 
показав нагороди, а тут раптом така кара... За що?

с. М.: А мама не ходила захищати Тебе?
М. Н.: Тільки тоді, коли її туди викликали. Вона 

завжди вибачалась, була у пригніченому стані, в ролі 
жертви, обіцяла, що поговорить зі мною…Потім про
сила мене не “пискувати” до вчителів…

 с. М.: Ти справді “пискував”?
М. Н.: Я мав власну позицію, захищав 

скривджених, перед ким завгодно: перед 
вчителями чи однолітками, доводив свою 
правду))) Так от, коли я тоді поскаржився 
директору, він… став на мій захист і пока
рав ту вчительку. Це був якийсь злам в історії 
школи! Такого раніше не було: усе справед
ливо, правда на боці школяра?! Зрозуміло, 
це викликало відповідну реакцію в педаго
гічному колективі. Мене почали шантажу
вати, примушували вибачитись перед тією 
вчителькою, занижували оцінки. Я ж був 
претендентом на червоний диплом, вчився 
у дев’ятому класі, мені залежало на балах у 
випускному табелі: хотів неодмінно вирва
тись з “батьківського” дому, поїхати з Ополя 
до Любліна… 

с. М.: І Ти вибачився?
М. Н.: Так, вибору не було. Йшлося про 

дві важливі оцінки, які б я не отримав без 
“вибачень”. Тому зробив це формально (за
раз би ніколи в світі так не вчинив), хоч і в 
бридкий спосіб! Але тоді я таки отримав чер
воний диплом…Ніколи не забуду прощаль
ні слова віцедиректорки нашої школи, пані 
Ельжбети Богач, яку досі страшенно шаную 
(хоч її усі боялись, бо вона була вимогливою, 
з власною позицією): в нашій школі такого 
учня не було, а, може, й не буде. А ще – вона 
мною пишається, хоч і не допомагала мені, 
бо знала: мушу дати собі раду сам!

с. М.: А що далі?
М. Н.: Після закінчення гімназії в Опо

лю вдалося виїхати до Любліна. А там зно
ву світ мій завалився… Хоча й потрапив на 

навчання до найкращої державної журналістсько
театральної школилідера. Всі учні захоплювались 
процесом навчання, а мені це видавалось показним, 
штучним, нецікавим. Жив я в інтернаті: від понеділ
ка  до п’ятниці там влаштовували пиятики, куріння, 
гулянки; розмаїта авдиторія (від села – до вихован
ців з дитбудинків), “свобода”. Але ми робили все це 
приховано від вихователів! На вихідні, коли приїздив 
додому (віддаль – за 50 кілометрів), то традиційно 
мене там чекала важка фізична сільська робота, а 

Матеуш Новак у моновиставі “Спереду та ззаду” К. Зби-
шевського. Автори постави – С. Недзієвський, М. Новак, 
Польща. ХІІ Міжнародний театральний фестиваль жіночих 
монодрам “Марія”, 2015 р. Cвітлина Віри Федорук.
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потім – вітчимові кулаки. Ті три роки в Любліні були 
вар’ятством! Почав погано вчитись, мав низькі оцін
ки, стало нецікаво, але закінчив я ту середню школу. 
Вважаю, що це був змарнований час.

с. М.: Як щодо театру в той час?
М. Н.: Я казав: ще раніше, в Ополю, я познайо

мився з пані Катажиною Зайонц (тепер – Жепа), і, вже 
навчаючись у Любліні, розшукав її у воєводському 
культурному осередку. Вона там працювала. Пані Ка
тажина мене пам’ятала і знову заопікувалась мною: 
давала інформацію щодо театрів, конкурсів, лабора
торій, заходів, того, що мене могло зацікавити. Це 
відбувалось паралельно з навчанням у тій державній 
журналістськотеатральній школі. Тоді, там само, я 
зацікавився роботою Центру культури в Любліні, де 
проводила навчання пані Халіна ТомашевськоКо
ронацька: вона була постаттю містичною, довкола 
неї ходили легенди (мовляв: зла, недобра, стара, без
компромісна, багато курила). А мене це не лякало: 
чим гірше, тим краще !(Сміється) Зустрів я її біля 
входу і – до неї: Ви – пані Халіна ТомашевськоКо
ронацька?

Вона: Так!
Я: Пані тут проводить заняття, можна до Вас?
Вона (з притиском): Прошу!
 Пішли ми нагору, заходимо до зали, вона показує 

мені на сцену. Я стаю у центрі і читаю вірш Тадеуша 
Ружевіча “Ружа”… 

Вона (по закінченні): Матко Боска (Матір 
Божа  – С.М ), все поганопоганопогано!!! Кожне 
слово – глупе, безнадійне, без сенсу!

с. М.: Так одрізала… А що Ти їй у відповідь?
М. Н.: Почав ходити до неї на заняття (Смієть-

ся). Став її найвірнішим учнем, доки вона працю
вала (була вже немолодою, мала понад 60 років). 
Для мене ж це було послідовною перемогою над 
самим собою. Правда, коштувало це мені чималих 
нервів, але відчував, що вона не залишить справу 
на пів дорозі, їй залежало на результатах роботи зі 
мною. Люди ж утікали від неї, а я бачив перспектив
ність нашої співпраці. І дійсно, вона навчила мене 
культури мови, розуміння тексту, підтексту, хоча 
не змогла зняти фізичну скутість, блоки (мої нерви 
були “на межі”). Тому замислив йти далі. Ходив по 
Любліну, шукав, розпитував: чи ніхто не має наміру 
створити Театр одного актора? Нікого не знаходив… 
Закінчив середню школу і вирішив вступати до те
атральної. Для цього добирався автостопом (не мав 
за душею ні копійки, холоднийголодний, у транс
порті їздив “зайцем”) до Варшави, Кракова. Ходив 
по театрах, щось шукав, захоплювався побаченим, 
інколи спектакль місяцями не давав мені спокою…
Був переповнений емоціями, як губка. Вистава “В 
очікуванні Ґодо” у режисурі Антоніо Лібери досі 

живе в мені… Пам’ятаю таку історію: підходжу до 
білетерів Teatru Narodowego (Національного Театру 
у Варшаві) мокрий, змерзлий, голодний, худий, 
убого вбраний, і прошу: “Я учень, не маю грошей, 
хочу подивитись виставу… Ви мене впустите?” 
Вони завели мене на третій балкон, дали місце за 
колоною. Я весь час крутився, щоб щось побачити. 
Вистава була геніяльна! “В очікуванні Ґодо”! У ролі 
Лаккі – актор Ярослав Гаєвський. За тією колоною 
мене ледь не розірвало від переповнення енергією! 
Тоді вкотре собі сказав: “Я теж так хочу!” І парадокс 
у тому, що пізніше, на одній із творчих зустрічей у 
Любліні Гаєвський розповідав, як був юнаком, їздив 
до Лондона, дивився вистави… І  одного разу купив 
найдешевший квиток… 

с. М.: На балконі, за колоною?
М. Н.: Так! (Сміється). Ярослав Гаєвський 

згадував, як він дивився на сцену, захоплювався 
грою англійських акторів і подумки заздрив: “Я теж 
так хочу!” Я просто ошалів! Підійшов після вечора 
і розповів йому про себе. Часом акторська заздрість 
стимулює творчість.

с. М.: І що ж далі?
М. Н.: Коли не вдалося вступити до театральної 

школи (це було трагічно!) , залишилась у минулому 
співпраця з панею Халіною, шкільні виступи на 
конкурсах, то довелося хоч би кудись вступати. В 
останній день прийому документів, 30 вересня, 
подався на філософський факультет до Інституту 
філософії в  Любліні. Провчився там рівно два 
місяці… Пригадую, як сиджу на лекції стародавньої 
історії філософії, слухаю… Пара тривала дві години 
плюс п’ятнадцять хвилин. В голові порожньо, рояться 
різні думки… “К…ва, – подумав я, – це кінець!” Встав 
на сороковій хвилині лекції, закрив за собою двері і 
більше туди не повертався…

с. М.: Тобто?
М. Н.: Місяць по тому, цілий грудень, намотував 

кола в будівлі інституту на відділі полоністики 
(підписи, довідки, листи, заяви до декана, проректора, 
ректора) з проханням мене туди прийняти. І коли 
шестеро керівників поставили свої підписи на тому 
папері (досі його зберігаю), то в січні розпочав 
навчання на факультеті полоністики (Сміється).

с. М.: Як навчався полоніст Новак?
М. Н.: Весело, цікаво, мав добрих друзів, 

колежанок, не все прочитав, що мав би! Паралельно 
шукав можливостей виступу на читацьких конкурсах. 
Це наче було моїм другим, паралельним життям. 
І – сталося! Вдало дебютував на загальнопольському 
фестивалі художнього читання. Але після цього знову 
стало погано.

с. М.:…???
М. Н.: Бо такий собі пан Юрор (ми тепер чемно 
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розкланюємось при зустрічах) на конкурсах під час 
обговорень старався знецінити мою роботу, робив 
це публічно, нарочито, з приниженнями. Тільки 
після року старань, коли я розпочав працю з новим 
педагогом, Анною Палюх, – зрушилося! Вона у мені 
щось наче відкрила! Їздив по театральних фестивалях, 
там показували і моновистави. На них тричі довелось 
бачити вистави у режисурі Станіслава Недзієвського. 
І тоді я знову собі сказав: “Я теж так хочу!” І почалось… 
Недзієвський жив у Слупську, я – в Любліні… Їздив 
нічними потягами, щоб упросити його попрацювати 
зі мною. Другим класом, там холод, голод, інфекції, я 
далі бідно вбраний (студент, мав 2122 роки). А він усе 
відтягував… Наприклад, домовляємося зустрітись за 
тиждень, на десяту. Я приїжджаю – його нема. Через 
три години – з’являється: “Сьогодні не можу, приїдь 
за три дні”… І я повертаюсь до Любліна… Врешті 
настав такий день: заходимо до зали! 

 Почали працювати над нашою першою 
монодрамою! Робота тривала три місяці по чотири 
дні на тиждень: зранку – до вечора. Я приїздив на 
репетиції, вночі спав у холі на дивані… Дякую щиро 
родині Катажини СегетовічЯрославської і Мацея 
Ярославського (співробвтники осередку культури), 
вони огорнули мене родинною опікою, бо я не мав 
ані гроша. Без них би нічого не відбулось.

с. М.: Як працювалося з Недзієвським?
М. Н.: Жахливо!!!
с. М.:???

М. Н.: Принижував мене, насміхався, вимагав 
то одягатись, то оголятись… Така характерна особ
ливість творчости: чим гірше, тим глибше я занурю
вався в тексти Кипріяна Норвіда… Я й дотримуюсь 
досі цих переконань… Наша вистава у 2011му од
разу перемогла в конкурсі. І далі – пішло: фестивалі, 
покази! Разом реалізували три вистави. Але я, як са
мітник, виходжу на поле бою сам, ніхто не продюсує 
мої вистави…

с. М.: Ніколи не хотілось працювати у колективі, 
з партнерами?

М. Н.: Спробував у 2017 році. Співпрацював з 
двома колективами. Цього мені вистачило. Бо най
перше – вважаю, треба бути однодумцем з режисе
ром, колегами по сцені. Наразі маю у списку виступи 
в дев’ ятнадцяти країнах світу, сам їх організовую, 
не бачу сенсу когось долучати, вчити когось, на це 
просто немає сили… Вдома ( 2012 року купив власне 
помешкання) відновлююсь завдяки своїм домашнім 
звірятам: котові Норвіду (як поет) і двом псам: Суф
леру та Ірці (на честь моєї улюбленої акторки Ірени 
Юнг)… 

с. М.: Дякую за розмову, бажаю сил і нових 
вистав!

Розмова та переклад з польської – 
Світлана Максименко

Ñофія РОÑА-ЛАВРЕНТ²ЙÌатеуш НОВАк

Матеуш Новак у моновиставі 
“Ніхто за нас того не зробить” 
П. Возняка, А.Міцкевича. Сце-
нарій та режисура – Станіслав 
Недзієвський, Матеуш Новак. 
Люблін, Польща.
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…  Зустрічі наші відбувалися саме в ту пору, коли 
н а ш о м у театру минало сто літ. Були ці зустрічі 
якимись випадковими, майже не задуманими напе
ред, спонтанними, але, мабуть, таки мали  прихова
ний сенс.   Нас троє, але всі разом ми тоді так і не 
зустрілись, хоча – уявні бесіди були таки “ на трьох”.
Принаймні для мене було саме так. Про столітній 
ювілей нашого театру ми безпосередньо не правили 
бесід, хоча саме театр був найбільше присутній.

… Давніше він іменувався Львівський театр 
юного глядача імени Максима Горького, скороче
но – просто ТЮГ, було це між 1975 і 1985 роками 
(століття, яке минало; держава, яка теж, на щастя, 
минала, народжувалась нова, зовсім інша, але ми тоді 
цього ще не усвідомлювали). 

Отже, акторка Любов Вєніна, художниця Ірина 
Нірод. І я, колишня завідувачка колишньої літератур
ної частини театру. Реально, як уже сказано, ми зуст
річались тільки “на двох”, У Стрийському парку.

Ірина зав’язала  ту розмову  перша. Затиснула її  
довкола одного імени, і ще довкола свого  незвичай
ного бажання  створити казку Львова – Казку Театру, 
якогось такого особливого театру, який я мусила уяви
ти . Вона  висловлювали свої думки через малярство. 
Я оглядала  її фантастичні ескізи  до здійснених і 
нездійснених вистав , ескізи Ірина принесла  у вели
чезній  папці, вони мене зачаровували, й здавалось, 
нарешті зрозумію все без слів…До Ірининих ескізів  
весь час було дотичним  одне імя. Імя  відомого ре
жисера, який зовсім ще молодим працював у тому 
театрі, який ми називали “наш”: Роман Віктюк.

Іншого разу ми зустрічалися з Любою. До речі, 
вона також приходила з папками, і в наших бесідах 
теж звучало імя,  котре так часто вимовляла Ірина.

На колінах у нас обох і в папках на лаві, де ми 
сидимо, мерехтять фотографії, безліч фотографій, 
на яких обличчя артистки Любови Вєніної тільки її. 
Єдине, і водночас кожне зовсім інше, не її, а лишень 
її персонажів. Скільки їх – героїнь, характерів, – і 
хотілось чомусь уявити, що от могли вони справді 
явитися разом, в якійсь одній миттєвій мізансцені, з 
волі якогось одного неймовірного режисера, бо ж то 
звісно – над Актором завше є воля режисерська, хай 
би якою там вільною почувалася акторська душа. 

ÑТО Л²Т 
² ОдНА РОЗÌОВА

Любов вєНіНаЛюбов Вєніна – Варвара 
у виставі “Любов на сві-
танні” Я. Галана. Режи-
сер – Ада Куниця, худож-
ник – І. Дешко. Театр юно-
го глядача ім. М. Горького, 
1970 р.

Любов Вєніна – Дзвіночок у 
виставі “Я доганяю літо” 
В. Пальчинскайте. Режи-
сер – Володимир Скля-
ренко, художник – Юрій 
Стефанчук. Театр юного 
глядача ім. М. Горького, 
1972 р.

Любов Вєніна – Попелюшка у виставі 
“У світі казок” І. Рубінштейна. Ре-
жисер – Ада Куниця, художник – 
Юрій Стефанчук. Театр юного гля-
дача ім. М. Горького, 1974 р.

Любов Вєніна – Антоніна у 
виставі “Вічно живі” В. Розова. 
Режисер – Ада Куниця, худож-
ник – Ірина Нірод. Театр юного 
глядача ім. М. Горького, 1975 р.

Любов Вєніна – Олександра 
Нєгіна у виставі “Таланти і 
поклонники” О. Островського. 
Режисер – Ада Куниця. Театр 
юного глядача ім. М. Горького, 
1973 р.
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Бесіда наша не була плинною, будьякий пово
рот у ній міг виявитися несподіваним, щось могло 
обірватись раптом і не знайти логічного завершення, 
спогад могла викликати якась окрема світлина, запи
тання – зостатись без відповіді, а чиєсь ім’я викли
кати раптову мовчанку. Світлини диктували ритм і 
настрій. Занурювали у минуле. Люба поринала в своє 
минуле.

* * *
Дипломну роботу в заньківчанській студії ста

вив Доміан Козачковськтй. “Зимовий вечір” Михайла 
Старицького. Ликеру я грала, Богдан Козак – Подо
рожнього. Моїм педагогом з майстерности актора був  
режисер Олексій Ріпко.

Коли закінчила навчання, Олексій Ріпко запро
сив до ТЮГу, і в мене з’явилась можливість виб
ору: або погодитись на роботу в Тернополі, або ж 
працювати в ТЮГу. Олександр Гай – він викладав 
у нас сценмову – порадив залишитись у Львові. От 
я й залишилась…Спочатку було таке відчуття, наче 
абсолютно нічого не змінилось. Нічого нового, ніби 
продовжувалось навчання. Просто вчорашні педагоги 
були вже не наставниками, а керівниками. Мабуть, че
рез таку свою недосвідченість у розумінні людських 
взаємин я мало не пропустила одну важливу подію…

Олексій Ріпко узяв до постави в ТЮГу “Лимерів
ну”. Я отримала роль Марусі. Я не вважала цю роботу 
якоюсь особливою, а сталося так, що вона виявилась 
для мене знаковою. Я не зберегла рецензій чи заміток 
про мої ролі, раптом подумала, що це нікому не зна
добиться, а от програмку “Лимерівни” не знищила. Я 
побачила кілька слів, написаних рукою мого вчителя 
і режисера, кілька слів з подякою за добру роботу – і 
підпис: Олексій Ріпко… І розумію аж тепер, що мала 
тоді “Лимерівна” якесь особливе прочитання, де роль 
скромної Марусі не була затінена… Отож, про змі
ни. Вони для мене виникли посправжньому, коли до 
театру блискавкою увірвався Роман Віктюк зі своєю 
командою. Люся Петруленкова, Люба Лев, Юра Копо
сов, Валя Шестопалов, Януш Юхницький ... Віктюк  
був іронічний і самоіронічний, освічений, начитаний 
і насмішкуватий, вмів захопити й вимагати, вмів при
мусити, міг дозволити імпровізувати. Виник наче з 
якогось іншого світу, хоча був корінним львів’янином 
і знав тут кожен камінець. Ми всі почали відчувати 
новизну. Відчувати професію  Мусило бути сприйнят
тя ролі по правді, а не за вигаданим, придуманим, усе 
мало прийти зсередини. Борис Тягно колись казав: 
“Якщо хрусне – відбулося”. Треба було прислухатися, 
щоб почути, як “хруснуло”. (Мабуть, щоб аж заболі
ло). Усе розроблялось дуже детально. На нерві все, 
будувалась опора, і можна було йти далі. Це я зро
зуміла дещо пізніше, до глибини, завдяки Аді Куниці.. 

Любов Вєніна – Хведоська, Ігор Листвак – Роман у виставі 
“Дві сім’ї” М. Кропивницького. Режисер – Володимир Опа-
насенко, художник – Юрій Стефанчук. Театр юного глядача 
ім. М. Горького, 1969 р.

Зліва направо: Світлана Зекіна, Любов Лев, Любов Вєніна  
у виставі “Фабричні дівчата”. Режисер – Роман Віктюк. 
Театр юного глядача ім. М. Горького, 1971 р.

У Віктюка я осягала правду на сцені. Тобто п р а в 
д у  і с н у в а н н я  н а  с ц е н і. Він умів і завжди 
був готовий допомогти, у дрібницях, здавалося б, від 
руху, від деталі – як підняти руку, як ступити крок 
ногою. І все – абсолютно все – на внутрішній правді. 
“Місто без кохання”, “Тоді в Севільї”, “Страсті мор
дасті”... Я ж кажу: в усьому була правда існування. 
Він навчив цього, й це залишилось на все життя. Я з 
цим йшла завжди. Неначе все й почалося тоді, коли 
з’явився Віктюк. Народилося відчуття радости від 
буття на сцені.

У Віктюка я зіграла п’ять ролей. Й тоді доторк
нулась, гадаю, до найголовнішого, до точного сло

Любов ВєН²НА
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Любов Вєніна – Мавка у виставі “Лісова пісня” Лесі 
Українки. Режисер – Володимир Опанасенко, худож-
ник – Б. Опанасенко. Театр юного глядача ім. М. Горь-
кого, 1971 р.

Любов Вєніна – Ада , Сергій Кустов – Івась у виставі 
“Родина щіткарів” М. Ірчана. Режисер – Володимир 
Скляренко, художник – Юрій Стефанчук. Театр юного 
глядача ім. М. Горького, 1972 р.
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ва – чи до точности, з якою визначається завдання; від 
усвідомлення цієї точности залежить результат. Ось у 
виставі “Страсті мордасті” я – Капа, Хорошун – Пекар. 
І ось сцена скандалу з Хорошуном. Усе на нерві, на кри
кові. Віктюк зупиняє мене, питає: “ Що ти зараз робиш 
на сцені?” Намагаюсь пояснити: “ Як це – що? Гніваюсь. 
Злюся. Лютую! Проклинаю його!”. – “Ні, ти просто ля
каєш його! Нічого того ти не зробиш Не накладеш на себе 
руки, його не вб’єш, тільки лякаєш. Все інше – присто
сування, а не мета”. 

В студію я вступала, щоб зіграти Мавку. Здавалось, 
тільки цього одного й хотіла. Більше нічого. Стати ар
тисткою, щоб вийти на сцену в ролі Мавки. “Лісову 
пісню” узяв до постановки Володимир Опанасенко Я 
знала: Мавка мусила бути моєю. Не інакше. Але Опанас 
спершу не побачив мене – Мавкою… Я не просила, не 
вимагала, не вмовляла. Я просто знала, що це моя роль. 
Просто знала… Пропонували великі роботи у Скляренка. 
Я відмовилась. І врешті сталося так, як мало бути. На 
роль Лукаша призначили Сергія Кустова. Точне призна
чення, правда?

Опанасенко хотів храм звести: природа – храм. Над 
усім панувало золото, не зелень – золото. Тремтіла жива 
вода. Все тягнулося вгору, підіймалося вгору. І відкривав
ся внутрішній простір. Душа Лукашева відкривалась Ми 
любили виставу, шалено любили. Глядачі теж. Критики не 
любили. Обговорення відбувалися – як приниження для 
Опанасенка. Доводилось зціплювати зуби Але й інакше 
траплялося... Одного разу після вистави незнайома жінка 
сказала мені: “Ваша Мавка – як з картини Врубеля”. Я 
сприйняла це як нагороду. Усе життя Володю Опанасенка 
згадую з якоюсь особливою вдячністю. Пригадується не 
раз щось таке пронизливе, ніби щойно пережила це... 
Мати Лукашева (Ірина Стефанчук) – до рук мені серп 
… Серп до рук – і – “йди , жни!” Жати? Як? Зрадити? 
Посестру – зрадити? Зрадити й убити?

 Опанасенко любив виразні паузи, миттєві усвідом
лення – через боротьбу, через спалах. Після заньківчан, 
коли прийшов до нас удруге, його вистави зробились хо
лодні,  щось у ньому надламалось, навряд чи нові роботи 
міг сам прийняти, як свої давніші.

 Ада? Ада Куниця! У неї хватка – з першого кро
ку схопила – і не відпускає. Вона все мусила знати про 
виставу, вона й справді все знала про кожну виставу, ви
будовуючи для неї виразну й чітку лінію розвитку. В Ади 
я повністю оволоділа системою майстерности. Ось Ада 
розвела на епізоди п’єсу – кожному епізоду – своя назва, 
й ніхто не помилиться – що, навіщо, коли, як, результат. 
Це все треба буде зіграти, з тексту все випливає, родиться; 
“застільний” період Адиних репетицій – висока школа. 
Завжди примушувала все записувати, нічого не пропус
кати, не забувати; виходиш на сцену – існує тільки сцена, 
більше нічого нема, тільки сцена. Мені це неймовірно 
подобалось. Я ж кажу: мені це підходило! Всяк був упев
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нений: в Ади робитимеш саме так, як задумано, вибудувано, 
і поряд з тобою кожен так працюватиме, бо на сцені панує 
непорушний закон партнерства. Ада любила акторів. Жорс
тко любила, лишень так і належало нас любити – жорстко. 
І, мабуть , без зради. Коли вона призначала когось на роль, 
то вважала себе відповідальною за актора, за його і свою 
роботу. Випадкових призначень, здається, не траплялось. 
Ну хто інший міг би бути на місці Слави Войневич у ролі 
Проні Прокопівни? 

Тепло на сцені – тепло у залі. Холод на сцені – холод у 
залі.

Перша зустріч – й одразу конфлікт. Режисерка ставить 
“Таню” Арбузова. Чи не перша її робота в нашому театрі. 
Звертається до мене: “Станеш ось так”. Я опираюсь: “Не 
стану… Смішно виглядатиму. Не стану”. Ще мить суперечки, 
й режисерка наказує піти до директора. Данило Годованець 
явно не вбачає в ситуації особливої проблеми, але вигляд 
у нього невдоволений: адже режисер бачить с ц е н у... А 
я? Невже я бачу тільки с е б е? Ні! Я завше – тоді й пізні
ше – готова була жертвувати собою задля сцени. Але тут… 
Тут відбувалося зовсім інше. У виставі одну з невеликих ро
лей мала грати Кіра Костюкова. Вона (класичний випадок!) 
захворіла. Натомість призначили мене. І мусила я грати як 
Кіра Костюкова. Точнісінько так само. Але як я могла це 
зробити? Зовсім інша фактура, зовсім інший характер! Коли 
я зрозуміла, що мушу бути “Костюковою”, в мені все збун
тувалось. Данило Петрович звертається до Ади й до мене з 
однаковими інтонаціями: “Та невже ти не можеш зробити, 
як вона пропонує!” Конфлікт пригасає... Компроміс буває 
часом необхідний.

Я була Адиною артисткою. Принаймні, так мені здається. 
Я, так як і Ада, весь час потребувала роботи. Я прагнула 
роботи. Якомога більше. Ще більше. Хтось би сказав: не 
тисни. Годі. Але ж ні! Можна ще, і було це аж ніяк не через 
недовіру до себе чи до когось іншого. Це було прагнення 
абсолютної, особливої досконалости. Принаймні того, в чому 
я сама вбачала досконалість. 

Ада з побутового могла робити високе. У “Червоних ди
яволятах” я любила Катрусю. Пережиття. Розірвана Україна. 
І врешті наче мереживо випліталось. “Червоні дияволята” – 
п’єса примітивна. Але Куниця сягнула того, що можна назва
ти перетворенням. Внесла зовсім інший сенс, заклала іншу 
мету. Сценографія художниці Ірини Нірод – дивовижна.  Я 
думаю, вона теж прагнула у всьому досконалости й точности. 
З Адою вони вміли працювати разом. Не пригадую, хтот із 
критиків казав, що Нірод довіряла коьору. Вона дуже любила 
колір і роботу з костюмами. Маленькі хатки, рушники, тини, 
калина й мальви; маленька церква, над якою молиться моя 
Катруся, молиться і тужить, страждає за людську долю, я все 

Ярослав Мука, Микола Слав’янський – німецькі офіцери, 
Любов Вєніна – Марі Супо у виставі “Сни Сімони Машар” 
Б. Брехта, Л. Фейхтванґера. Режисер – Ада Куниця, худож-
ник – Ірина Нірод. Театр юного глядача ім. М. Горького, 
1972 р.

Любов Вєніна, Ада Кунинця, Нонна Конкіна.

Любов Вєніна – Білочка, Лідія Крамаренко – Їжачок у виставі “У лісі 
на галявині” К. Меньшова. Режисер – Ада Куниця, художник – Ірина 
Нірод. Театр юного глядача ім. М. Горького, 1973 р.
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це прагнула пропустити через себе. Летіли коні. На тих 
самих конях – то червоні, то махновці. Адина вистава 
була потрясаюча. Усе працювало разом. З оформленням 
і з добором музики. Богдан Янівський знайшов просто 
неймовірне музичне рішення. Так, усе працювало разом, 
тривало в єдності.

Адина хватка, дія; Іринина витонченість; Богданове 
чуття музики – понад усе.

Я завжди готова була повторювати – наш театр най
кращий у світі, ми повинні все вміти, і ми все вміємо.

 Було завжди дуже цікаво. Ось ти сьогодні ввечері – 
Софія в “Недоростку” – а завтра вранці – Білочка – з 
вистави “У лісі на галявині” для наймолодших гляда
чів... Скільки ми грали цю виставу – Христина Кедич, 
Лідія Крамаренко і я – завжди було “тепло на сцені, 
тепло у залі”. Суцільна любов, дружба, ідеальне ро
зуміння й порозуміння в усьому – зв’язок нерозривний, 
усе було –  ансамбль. І це – в наївній коротенькій казці 
для дітей! Адині казки на сцені були справжньою ди
вовижею.

Якщо на сцені під час репетиції нудно чи роздор, 
ніби й не помітний глядачеві,то все це вплітається у 
виставу, обов’язково вплітається, озветься у результаті 
роботи. Але від цього мудрий може порятуватись. Коли 
Валентина Делінде запросили поставити “Гамлета”, у 
театрі якраз вирували якісь непорозуміння, дуже не
спокійний був настрій, справжнє данське королівство. 
А треба ж було працювати, бути “у формі” – фізичній 
і духовній. Насамперед – з поваги до Гамлета. І до за
прошеного режисера. І до театру, між іншим.

Делінде був розважливий .Його не цікавили наші 
“локальні пристрасті” . Його цікавив тільки “Гамлет”. 
Він вимагав спокою від усіх. Мав свій особливий ме
тод побудови вистави. Здавалось. придумував спершу 
образ її – зовнішній, наче видимий, дуже точний. Потім 
відкривалось “наповнення”, душа. Якщо можна так ска
зати. Не забуду нашої з Клавдієм (Олександр Кузьмен
ко – Клавдій) “проходки” – ось так ми йшли, так, як 
пояснював режисер: дрібними, маленькими крочками. 
Поволі, ніби в уяві, до правого порталу. Десь Розенкранц 
і Гільденстерн, і раптом моє несподіване “ах!”. Десь 
тут зачаїлась зрада, тут підступність, ще одне близьке 
вбивство.Скільки їх має бути?

Так, на початку ми виходили як на похорон. Раптом 
вривались Гамлети – чотири Гамлети, за режисерським 
задумом саме так було – чотири; збирались прощатись? 
Хотіли розірвати ланцюг подій? Режисер хотів відвер
то вказати на гріховну близькість Гертруди й Клавдія. 
Знайшлося рішення: Гертруда й Клавдій – мить нерухо
мости, очі в очі, Королева закидає Клавдію руку на шию, 
він (як володар, як власник) кладе на живіт Королеви 
свою важку долоню. Вистачило, щоб усе сказати – і 
все зрозуміти. Моторошне майбутнє ще не проглядало 
виразно. 
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Алла Яйчун (Федоришин) – Мишко, Любов Вєніна – Катруся у 
виставі “Червоні дияволята” П. Бляхіна. Режисер – Ада Куниця, 
художник – Ірина Нірод. Театр юного глядача ім. М. Горького, 
1978 р.

Слава Войневич – Проня, Любов Вєніна – Явдокія Пилипівна у 
виставі “За двома зайцями” М. Старицького. Режисер – Ада 
Куниця, художник – Валерій Бортяков. Театр юного глядача 
ім. М. Горького, 1980 р.
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Уже десь пізніше, значно пізніше, пригадую: Делінде 
біжить. Біжить. Наздоганяє (тільки де це було? Здається, у 
нашому ж театрі, на якомусь фестивалі – “Привіт!” – “При
віт!”. Ми зустрілись, як добрі давні друзі. 

Ада змагала, прагнула до атмосфери ансамблю, парт
нерства без “шумовиння” Спершу був урок, від уроку при
ходили до навику, до впевнености. Коли є щось важливе й 
потрібне в репетиції, то й у виставі це важливе присутнє: 
зацікавлення партнером, дією; все залишається на сцені 
і йде звідти до глядача. Неписаний закон. Його всі ніби 
знають. Але треба ще відчувати і пам’ятати, Признаюсь – я 
репетиції любила більше, ніж вистави. Ніколи не виходила 
“на перекур”, лишалась і дивилась, репетицію продовжу
вали, я спостерігала. 

Ада виховала багатьох акторів, ми пройшли “Адину 
школу по Станіславському”. Олена Баша, Олександр Кузь
менко, Алла Федоришина, та навіть старше покоління – 
Лідія Крамаренко, Микола Слав’янський. Хіба ж не так? 
І хіба тільки вони?

Коли театр залишився без Ади Куниці, я, здається, ли
шилась без театру… Ще кілька років у ТЮГу, а потім – спів
праця з режисеркою Тетяною Малиновською.З нею теж 
цікаво було. Щось зовсім нове для мене. Чотири програми 
у своєрідному “Літературному театрі”. Почалися спільні 
пошуки матеріялу. Анна Ахматова, Марина Цвєтаєва, Оль
га Кобилянська. Вона привабила своєю витонченістю, ми 
назвали програму “Фантазії”, піяністка Марія Крих супро
воджувала читання. Цей потяг до прози Кобилянської жив 
ще з юности, це було моє. Не Мавка, але, мабуть, дуже
дуже близько. З Танею ми радилися, розмовляли на рівних. 
Ада Куниця була авторитарною, майже непоступливою; 
Таня прислухáлась, репетиції перетворювались на захоп
ливі розмови… Коли я вчитувалась, вникала у Шевченкове 
“І мертвим , і живим…”, то мені горло стискало, не могла 
вгамувати сліз. Сказала, що готуватиму Шевченка, режисер
ка здивувалась, не повірила, що зможу. Я відчувала – зможу. 
І не помилилась.

Можна було б дуже багато говорити й про ахматовську 
“Поему без героя”, але це зовсім інша історія.

* * *
Актриса зсунула з голови тонкий, майже прозорий ша

лик, очі в неї були такі самі прозорі; обличчя тепер не нага
дувало ані світлин, ані когось із її персонажів на нереальній 
зараз сцені, зрештою, вона сама казала, що іноді не може 
впізнати себе в ролі, стає якоюсь інакшою, наприклад, Гер
труда в “Гамлеті”…Вона не пояснила, чому так.. 

Але я в неї про це не запитувала . І про Мавку теж 
більше ми не говорили. 

До речі, донька Любови Вєніної також зветься Любою. 
Вона також артистка. Я сподіваюсь, що прийде час на за
питання. 

Записала Ніна Бічуя

Любов ВєН²НА

Любов Вєніна – Гертруда, Ярослав Федоришин – Гамлет в 
однойменній виставі “Гамлет” В. Шекспіра. Режисер – Ва-
лентин Козьменко-Делінде, художник – Валерій Бортяков, 
костюми – І. Нірод. Театр юного глядача ім. М. Горького, 
1981 р.

Сцена з вистави “Усі миші люблять сир” Д. Урбана. Ре-
жисер – Ада Куниця, художник – Ірина Нірод. Театр юного 
глядача ім. М. Горького, 1985 р.
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пЕдАгОг²кА

ВИкЛИкИ пЕдАгОг²В ТЕАТРУ 

юлія КЛюзовИч

Проблеми педагогів і тих функцій, які вони мали 
б виконувати щодо самого театру та його, в широко
му розумінні, бенефіціянтів, останнім часом стали 
предметом публічних дискусій, участь у яких беруть 
як теоретики, так і практики, зацікавлені не лише ес
тетичними формами сучасного театру, але й ефектом 
впливу на глядача і творця. 

Відповідно до безміру ідей, які зараз вирують у 
польській театральній і педагогічній думці довкола 
ролі педагога театру, складно формулювати готові 
тези та правила – видається, що ця тема ще достатньо 
не обговорена, отож існує ще доволі багато розбіж
ностей. 

Швидкоплинна дійсність ґенерує щодо театру 
та педагогів нові потреби, що роблять нелегким за
вданням спробу накреслити дефініцію педагогіки 
театру. Ця стаття отож є радше висловленою публіч
но думкою, одним з багатьох голосів у цій дискусії, 
аніж бажанням накинути на педагогіку театру якусь 
негнучку рамку. 

Роздуми про педагогіку театру варто почати з тої 
неточности, яка випливає ще на термінологічному 
рівні. Розглядаючи цей термін у категоріях мово
знавства, можна би подумати, що педагогіка теат-
ру – це наука про сам театр, а вже театральна педаго-
гіка – це використання методів театру у педагогічній 
діяльності. Однак, обидва ці терміни в польській мові 
вживають взаємозамінно (як і в цій статті). Дорота 
Оґродська слушно зауважує, що у німецькомовній 
традиції Theaterpädagogik лексема театр стоїть при 
читанні і виголошенні на першій позиції. Натомість 
у польській версії назви цієї дисципліни семантич
ний наголос посідає педагогіка. Це, звичайно, можна 
пояснювати відмінностями в граматиці й лексиці, та 

ЮЛІЯ КЛЮЗОВІЧ
– доктор соціяльних наук у галузі педагогі-

ки. Працює на катедрі соціяльної педагогіки та 
андрагогіки в Інституті педагогіки Ягеллонсь-
кого університету.

Довголітня працівниця театрального ви-
дання “Dedaskalia”. Її цікавить в широкому 
сенсі  анімація культури в антропологічній 
перспективі, з акцентом на театральні ініція-
тиви, спрямовані на розвиток місцевих громад. 
Вона також займається анімаційною практи-
кою, зосереджена на театрі та візуальному 
мистецтві, що доповнює та надихає її наукову 
діяльність.
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обидві дивергенції* озиваються виразним відлунням 
у сенсі терміна, а за цим уже йде і різне розташування 
педагогіки театру на мапі гуманістичних та суспіль
них наук. Тоді як німецька Theaterpädagogik є предме
том викладання у мистецьких навчальних закладах, а 
її випускники отримують роботу в театрах, польська 
театральна педагогіка звучить лише як навчальна дис
ципліна, що черпає натхнення з театру.1 

Отож, якщо головні поняття – як педагогіка те-
атру, так і театральна педагогіка – вживаються взає
мозамінно вони взаємопроникні і їм бракує чіткости, 
може, то, варто облишити намагання штучно їх збли
зити і порівнювати з німецьким Theaterpädagogik, а 
зосередитися лише на значенні й розумінні терміна 
педагогіка. Ось тут з’являється ще одна проблема – 
цей термін часто вживається як криптонім чи “від
мичка” (wytrych). Це надзвичайно широке поняття, 
межі якого розмиті. Дефініція “педагогіка” залежить 
від прийнятих парадигм, і знову ж таки – їх може бути 
багато. Погоджуючись із Станіславом Палькою, що 
педагогіка – це наука про виховання, освіту і само
освіту людини протягом цілого її життя2, бачимо, що 
обсяг її дорівнює не лише широкому спектру впливу 
на життя іншої людини (як виховання, так і освіта), 
але також містить і заміну суб’єкта процесу (від са
мостійного формування вихованця педагогом до фор
мування зовнішнього, тобто обсяг самоформування). 
Окрім того, цей процес дорівнює тривалості цілого 
життя. Обсяг значення педагогіки вказує на необхід
ність всеохопної предметної і методичної підготовки 
педагога театру до праці з людьми у розмаїтих умо
вах, в різному віці і в різних напрямках, що мають 
також свої різні цілі. І хоча визначення педагогіки те
атру, яке опублікувало Товариство Педагогів Театру, 
підкреслює самостійність і окремішність дисципліни, 
що бачить себе поміж театром і педагогікою, маючи 
за ціль формувати самостійного сприймача і творця 
мистецького продукту завдяки участі в освітніх захо
дах, інструментом яких є театральна мова3, то, однак, 
педагогічна підготовка і вміння працювати з людьми 
як базова умова для проведення театральних освітніх 
заходів, не дискутується. 

Професія педагог театру еволюціонує відповід
но до змін у суспільстві та появи освітніх потреб, 

* Дивергенція: фонетичний процес, який полягає у 
розщепленні звука на два різні звуки. 

1 Dorota Ogrodzka, Odsłaniając rusztowanie. Pedago-
gika teatru jako poszerzanie pola gry, “Dialog” nr 4 (713), 
kwiecień 2016. 

2 Palka Stanisław, Metоdologia. Badania. Praktyka 
pedagogiczna, Gdańsk 2006.

3 http://pedagodzyteatru.org/pedagogika-teatru-
definicje-podstawowe/ 

пов’язаних з театром. Ця професія в минулому зосе
реджувалася переважно на шкільному та аматорсько
му театрі, а також на методиці організації цих театрів. 
Ініціятиви творення шкільних театрів мають у Польщі 
давню традицію – сягають часів ренесансу; колито 
шкільний театр організовували в монастирських шко
лах, а також у світських школахінтернатах; він мав на 
меті поліпшення виховних моментів через досконале 
вивчення й розуміння літературних творів, історич
них подій і мистецьких явищ, а також удосконалення 
навиків декламації та риторики. В історію минулих 
століть найперше вписано театральну діяльність у 
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єзуїтських школах, старання Яна Амоса Коменського 
(1592–1670) щодо створення шкільної сцени задля 
формування критичного, мовного й літературного 
мислення; реформу шкільного театру Станіслава Ко
нарського (1700–1773), а також 20ті роки минулого 
століття, коли сформувалися основи ведення театру 
у школі і, врешті, часи PRLu стали продовженням 
традиційних методів розвитку молоді через участь в 
театральних виставах.4 

Театральна педагогіка як у Польщі, так і в бага
тьох інших країнах не вважалася, однак, самостій
ною дисципліною. Лише Ганс Вольфґанґ Нікель, ос
новоположник берлінської сцени вчителів, вперше 
впровадив до програм навчання Вищої Педагогічної 
Школи предмет, що мав назву Шкільний театр5. Від
тоді Theaterpädagogik стала в Німеччині популярною, 
здобула позицію одного з напрямків освіти і до сьо
годні існує в такій формі та переноситься на ґрунт 
освіти в інших країнах. 

Сьогодні завдання педагогіки театру сягають на
багато далі, за межі шкільних та аматорських театрів, 
а поле її діяльности дуже розширено. До ініціятив 
педагогіки театру належить також використання теат
ральних методів у так званих складних середовищах. 
Вона також охоплює інтеграційні проєкти з менши
нами та марґіналізованими категоріями населення. 
Особливо популярною формою втручання є Форум 
Театру (метод, який випрацював Августо Боаль), коли 
глядачі стають протагоністами історій, запозичених з 
їхнього власного життя, і вивчають безпосередньо в 
лабораторних умовах театральної сцени різноманітні 
способи реагування у щоденних ситуаціях, в яких 
вони є пригноблюваними.6 Інша сфера діяльности, 
що потрапляє в обшир педагогіки театру, це терапія 
через театр. Вона охоплює драмотерапію, психодраму 
і соціодраму, завдяки яким можна здійснювати тера
пію осіб з психологічними проблемами і соціяльними 
розладами, а також театральну діяльність, яка має на 
меті реабілітацію осіб з широким спектром так званої 
інвалідности. 

Цікавим прикладом терапії через театр є метод 
творчої ресоціялізації, який випрацював Марек Ко
нопчинський. Цей метод полягає в тому, щоб його 
вихованці набули нових, індивідуальних та соціяль
них компетенцій. Отримані у процесі створення те
атральної вистави нові суспільні автопрезентації від

4 Wiesław Żardecki, Teatr w refleksji i praktyce eduka-
cyjnej, Lublin 2012. 

5 http://pedagodzyteatru.org/pedagogika-teatru-
definicje-podstawowe/

6 Augusto Boal, Gry dla aktorόw i nieaktorόw, War-
szawa, 2012.

кривають простір для присвоєння ролей, що до цього 
часу були поза можливістю осягнення, а також для 
витворення нової ідентичности – як індивідуальної, 
так і суспільної.7 

До компетенції педагогів театру належить також 
і навчання конкретних театральних методів. Це сто
сується тих, хто хоче в майбутньому стати митцем 
професіоналом, а також аматорів й осіб, що через 
театр прагнуть розвивати свої індивідуальні та інтер
персональні компетенції. До репертуару методів теат
ральної праці, що їх передають педагоги, належать як 
класичні методи акторської професії (наприклад, ме
тоди Костянтина Станіславського, Михайла Чехова, 
Бертольта Брехта чи Єжи Ґротовського), так і похідні 
від них, а ще також методи драми чи імпровізації. 
Останнім часом помітне зацікавлення викликає ме
тод імпровізації Кіта Джонстоуна, що спирається на 
пробудження людської спонтанности як основи твор
чого життя. Метод Джонстоуна дозволяє вправлятися 
у майстерності імпровізації, зокрема бути готовим 
спонтанно реагувати, вміти оповідати (бути нарато
ром) – бути “тут і тепер”, контактувати з актором
партнером, вчить праці в групі, мови тіла, а також, 
через вивільнення спонтанности та креативности з 
підсвідомости, застосувати їх в імпровізації8. 

Велику популярність здобувають спільні проєкти 
професійних акторів театру та аматорів. У репертуар
них театрах останнім часом з’явився напрям “театр 
щоденности”: тут заангажовують непрофесійних ак
торів до спільної праці з майстрами сцени. Його вито
ки належить шукати в німецькій традиції, пов’язаній з 
Інститутом Прикладної Театрології в м. Ґіссен, випус
кники якого (наприклад, колективи Rimini Protokoll, 
She She Pop чи Gob Squad) особливо охоче беруться за 
проєкти, що спираються на кооперації професійного 
театру з аматорською діяльністю9. 

Цей напрям поширюється також у Польщі, а його 
присутність можемо віднайти, наприклад, у діяль
ності Театру Нова Лазня у Кракові (“Кохання +60”, 
прем’єра 2012) чи Нового театру в Познані (“Єжи
цькі10 історії. Послухай міста!”, прем’єра 2013). 
Необхідний елемент цих ініціятив – це спеціяльні 
стратегії, шо їх театральні творці використовують, 
вводячи аматорів у світ театрального механізму. Такі 
інструменти якраз надає їм педагогіка театру. 

7 Marek Konopczyński, Metody twórczej resocjalizacji, 
Warszawa 2015. 

8 Keith Johnstoune. Impro for Storytellers, Londyn 
1999. 

9 Andrzej Wirth, Byle dalej. Autobiografia mówiona I 
materialy, Warszawa2014. 

10 Від: Jeżycki rynek – площа Ринок у Познані. 
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Театральна педагогіка використовується також і 
в інших галузях, які на перший погляд мають мало 
спільного з театром. Володіння її інструментами може 
бути корисним для урізноманітнення шкільних занять 
засобами театру (тренування мови), в економічній 
сфері, у заняттях для розвитку особистости, мови 
тіла, мотивуючого тренінгу та ін. 

Поміж уже згадуваних обширів присутности 
педагогіки театру, на особливу увагу заслуговують 
завдання педагога театру в театрі як інституції, і 
виглядає так, що це стає для педагога найбільшим 
викликом сьогодення. Зважаючи на особливість цієї 
проблеми, ми обговоримо її трохи згодом і окремо 
у цій статті. 

Підсумовуючи роздуми про тематику ролей, які 
розглядають сучасні педагоги театру, можна визна
чити кілька головних моментів, де їхні завдання на
бувають особливого виміру. Перший – це напрямок 
мистецький, до якого можна зарахувати театри дер
жавні, незалежні, аматорські, а також центри педа
гогіки театру. Другий напрям стосується економіки і 
знаходить своє відображення в маркетингу, промислі і 
господарстві, а також у професійному вихованні, під
силюваному методами, запозиченими з театру. Третя 
сфера – це сфера педагогічна, що охоплює діяльність 
педагога театру у навчальних середовищах, таких 
як дитячі садки, школа чи університет. Виокремити 
варто також і терапевтичну сферу, до якої можемо 
зарахувати театральнопедагогічну роботу в лікар
нях, допомогу в реабілітації, у попереджувальних 
діях щодо наркоманії та насильства, а також інтегра
ційну терапію. П’ятий вимір – суспільний (соціяль
ний) – наприклад, пенсіонери, люди з інвалідністю, 
емігранти чи безхатьки. 

 Специфіка викликів, пов’язаних із професією пе
дагога театру, близька насамперед до багатовимірної 
освіти, що охоплює ґрунтовні знання і вміння зі сфери 
педагогіки та театру. Потенційні педагоги повинні 
навчитися розпізнавати, як користати з театру у своїй 
роботі і які педагогічні можливості має театр. Освіта 
педагога театру повинна охоплювати елементи тео
ретичних знань про театр, практичні навики з цього 
предмету, а також давати і знання повноважень. 

Такий обсяг і глибина дисципліни є для педагога 
театру досить значним викликом. Досить складним 
для втілення було б опанування широкого спектру 
вмінь, що вміщає поняття педагогіка театру. Вже 
саме її виділення як дисципліни серед інших галу
зей, поєднаних з педагогікою і з театром, було таким 
складним, що відбулося лише кілька десятків років 
тому. До набору компетенцій педагога театру вхо
дять вміння інструкторські, терапевтичні, робота з 
групою, діягностика середовища, можливостей та 

потреб учасників чи вміння творити сценічне видо
вище. До усього цього потрібно додати кваліфікації, 
пов’язані із вмінням пристосувати і привести педа
гогічнотеатральні дії у відповідність з віком учасни
ків – адже в інший спосіб проводимо заняття з дітьми 
дошкільного віку, інакше зі школярами, а ще інші ме
тоди та засоби використовуємо у роботі з дорослими 
чи слухачами Університету Третього віку. 

Обсяг усіх цих повноважень свідчить про немож
ливість опанувати усі навики одноосібно. Проблема 
також полягає в тому, що згадані вище навики ми 
наче вкидаємо до однієї торби, що називається пе-
дагогіка театру. Коли потім ми туди зазираємо, то 
щоразу виймаємо щось інше. Звідси усі терміноло
гічні різночитання і такі численні непорозуміння для 
визначення того, ким є і ким повинен бути педагог 
театру. Можливо, наступним кроком у розвитку цієї 
дисципліни стане поділ педагогіки театру на різні 
спеціялізації, а також впорядкування знань і навиків, 
необхідних для втілення конкретних завдань. 

 Хоча вищезгадані проблеми, пов’язані з про
фесією педагога театру, без сумніву, є нелегким 
викликом, можна подумати, що зміни в рамках самої 
дисципліни, відповідаючи на потреби сучасного су
спільства, рухаються в належному напрямку, а стежки 
на польському ґрунті щораз сміливіше протоптують
ся. Існує, щоправда, одна сфера, котра, на моє пере
конання, є майже неторканим, закритим полем для 
діяльности, і саме вона є справжнім викликом для 
педагогіки театру. Йдеться про присутність педагога 
театру на пограниччі професійної (інституційної) 
театральної сцени і глядача, а також спосіб сприй
няття його як медіяторапосередника між глядачами 
і театром.

 У такому окресленні педагог театру – це хтось, 
хто перебуває між інституційним театром і його ото
ченням, займається підготовкою глядача до сприй
мання театральної вистави через розмови та освітні 
робітні, котрі супроводжують це сприймання. 

У польському середовищі утвердилося переко
нання, що добра вистава сама себе виправдає. Обо
ронить. Звичайно, так трапляється в традиційних 
театрах з так званим “міщанським” репертуаром, в 
котрому нічим не порушена лінеарна нарація вистави 
зрозуміла для глядача. Інакше відбувається у театрах, 
що експериментують з формою і засобами, розрахо
вуючи на перформативний вимір театральної події, в 
якому глядачі є співтворцями сенсів у виставі. 

За такої ситуації глядачі потребують провідни
ка, щоб той пояснив їм новий спосіб побудови гри, 
учасниками якої вони мають бути. Часто проблема
тичною є не стільки форма, скільки незручна тема, 
котра потребує попередньої розмови і підготовки. 
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Саме тоді присутність педагога театру була б дуже 
корисною і доречною. 

Театри в Польщі, назагал, контактують з гляда
чами через діяльність Public Relations. Посвоєму 
нові в рідній реальності інституції театру, відділи 
PR ще не здатні відповідати на такі запити. Завдання 
їхнє зводиться переважно до створення образу театру 
у суспільстві та інформування про його діяльність. 
Комунікація із суспільним оточенням в розумін
ні педагогіки театру – це служіння обом сторонам: 
як театральним митцям, так і глядачам. Це заходи, 
розраховані на те, щоб глядачі краще розуміли, про 
що йдеться театрові, але також щоб театр розумів, як 
глядач бачить його і чого очікує. 

Щодо діяльности педагогів театру у Польщі, то 
створення такої тривалої мережі зв’язків поміж гля
дачами і театральними творцями виглядає найбіль
шим на сьогодні, хоча ще не до кінця усвідомленим, 
викликом для обох сторін. 

Педагог театру в такій перспективі – це хтось, хто 
знає, що театр готуватиме виставу і, з одного боку, 
підтримує поставу, але одночасно усвідомлює, що 
глядачі можуть її не зрозуміти. Педагог театру знає, 
що потрібно глядачів до цього підготувати. Отож, 
його завданням є творити довготривалі проєкти нав
чання глядачів, щоб допомогти їм відчути бажання 
театру розмовляти з ними . Глядачі повинні зрозуміти: 
театр не є чужий, він не нав’язує небажаних понять і 
форм через виставу, а є партнером, і пропонує новий 
погляд на важливу справу. Витлумаченою в такому 
сенсі роллю театральної освіти не повинен займа
тися ні режисер, ані директор. Це не є обов’язком і 
PRменеджера, у якого зв’язок з глядачем має зовсім 
інший вимір. Працівники PR займаються радше ін
формуванням, творенням образу театру в суспільстві, 
вони відповідають за рекламу та маркетинг. Щоб зай
матися цим видом діяльности, потрібна спеціяльно 
натренована людина. 

Якщо ми думаємо про педагогіку театру як 
діяльність в оточенні мистецького колективу чи те
атральної інституції, то вона повинна здійснюватися 
безпосередньо з конкретною трупою і з конкретним 
театром. Педагог театру мусить знати, які мистецькі 
пріоритети превалюють у тих чи інших режисерів та 
директорів, а також знати суспільний контекст, що в 
нього занурений конкретний театр, уявляти потреби 
та очікування глядачів, а також їхні можливості як 
реципієнтів. 

Звичайно, не йдеться про те, щоб знання про 
можливості й очікування глядачів визначало дорогу 
театру для створення репертуару, який цій публіці 
припаде до вподоби. Знати публіку – означає також 
знати, в яке місце можна влучити, щоби почути від

луння, як поводитися, щоб мати з нею живий кон
такт, і де зробити надріз шкіри так, щоб це зачепи
ло. Педагог театру також формує свою публіку, має 
уявлення, хто ще – окрім тих уже прихильних здавна 
глядачів – може сісти у крісла в залі, і як зацікави
ти їх, щоб вони захотіли долучитися до постійного 
грона глядачів. 

Щоб театр міг чітко діяти і творити нерозривний 
конгломерат з глядачами, педагог театру, поза своїми 
професіональними компетентностями та знаннями зі 
сфери театру, мусить добре знати соціяльне оточення 
і вміти прогнозувати реакцію глядача на пропози
ції театру. Найбільш оптимальним рішенням є пос
тійна робота в конкретній, тій чи іншій, інституції, 
незалежно від кадрових змін і контрактів з новими 
директорами, щоб – як представник такого середови
ща – педагог міг стати, так би мовити, порадником 
для тих, хто керує формуванням репертуару, а також 
бере участь у створенні певної стратегії дій театру. На 
жаль, польська реальність не сприяє таким рішенням, 
а за появу стратегічних помилок відповідальність 
лягає на директорів театрів, яких звинувачують у 
непорозуміннях, пов’язаних із суперечливими очі
куваннями глядачів. 

Прикладів таких непорозумінь чимало – досить 
згадати широко висвітлювану в медіа ситуацію в 
Краківському національному театрі імени Гелени 
Моджеєвської, коли Ян Клятаи став директором. Якби 
Старий Театр мав педагога театру – тобто, когось, 
хто розумів би наслідки і складність соціяльного се
редовища цієї установи – то, з одного боку, міг би 
застерегти Яна Кляту, приготувати до того, що він 
застане в Кракові, а також налаштувати й суспільне 
оточення до сприйняття такого театру, якому надає 
перевагу новий директор. 

Звичайно, за якийсь час у Старому Театрі виро
били своєрідний компроміс, а глядачі призвичаїлися 
до запропонованої театральної мови, проте, ймовір
но, можна було б уникнути конфлікту, якби поміж 
директором і краківською публікою з’явився в ролі 
медіятора театральний педагог, знайомий з контекс
том виникнення складної ситуації. 

Проблема з польськими театрами починається 
вже на рівні розподілу керівних посад. Більшість 
директорів театру отримує працю на конкурсних 
засадах. Кандидат виграє конкурс і лише тоді поспі
хом вивчає середовище, де працюватиме. Йдеться не 
лише про співпрацю з владою та іншими директора
ми театрів, але звичайно й про те, який там є глядач. 
Очевидно також, що новий директор не може знати 
добре міста, куди прибув уперше. Вирішити пробле
му може, власне, присутність педагога театру, який 
знає оточення і середовище, де працює даний театр, 
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і може тими знаннями ділитися з директором, який 
щойно приступив до роботи. 

Ще одна проблема полягає в тому, що в Польщі 
театрами керують самодостатні “команди” – новооб
раний директор працевлаштовує людей, з якими вже 
раніше співпрацював, а коли закінчує свою каден
цію, працівники звільняються разом з ним. Звичайно, 
трапляються й винятки – до таких належить ситуа
ція з Театром імени Гелени Моджеєвської в Лєґніці, 
яким керує вже багато років незмінний директор 
Яцек Ґломб. Він досконало знає місто і глядачів, для 
яких лєґніцький театр став головним міським осе
редком культури. Виникненню такого ефекту сприяв 
не лише його талант і відчуття потреб соціюму, для 
якого працює, але також і часу, інвестованого у ство
рення тривалого стосунку поміж мешканцями міста 
й театром. 

Він присвятив багато років, щоб навчитися пра
цювати в Лєґніці, і на даний момент став дирек
тором, котрий досконало знає, ким є глядачі його 
театру і яке послання, скероване до них, буде най
ефективнішим. 

Утім, більшість театрів у Польщі працює у рва
ному ритмі, коли немає штатної посади режисера, і 
поза невеличкими осередками, довготривала праця з 
глядачами дуже складна. Тому у пригоді стала б хоч 
одна особа, яка попри кадрові зміни залишається в 
театрі і допомагає наступникам зануритися в кон
текст. Цією особою міг би стати педагог театру. Така 
система функціонує в німецьких театрах: директор 
отримує тимчасовий контракт, а педагога приймають 
на роботу на інших засадах, враховуючи, що він му
сить бути мешканцем міста, де працює трупа. 

Нові директори отримують педагога ніби у спа
док від своїх попередників, і саме він вчить їх, як пра
цювати з місцевими глядачами. Виконує роль їхнього 
речника, готує глядачів до змін, випрацьовує способи 
діяльности, знає, кого належало б запросити і до якої 
дискусії та співпраці, щоб довкола театральної події 
з’явилася добра енергія. Такої схеми в польському 
театрі взагалі немає, а тимчасом ми могли б вчитися 
добрих практик від наших західних сусідів. 

Попри те, що в структурі театру немає конкретно
го місця для педагога театру, переконання, що театр 
повинен займатися певною освітньою діяльністю, 
вже незаперечне. Однак, для театру як певного за
кладу, це найчастіше стає своєрідним прокляттям, 
тиском і нав’язаною зверху вимогою. Не часто ди
рекція театру впроваджує функції педагогів, які б 
працювали над тим, щоб митці знали, як поєднувати 
свою діяльність із освітніми ініціятивами. Освітня 
вимога сприймається як певна небажана необхідність 
і не пов’язується з довготривалими процесами, що 

формують глядачів. Замість використання соціяль
ного потенціялу театру для добрих змін і для стиму
лювання глибшої рефлексії глядачів на важливі теми, 
освітні відділи сприймаються як “мачушині діти” 
(якщо такі взагалі існують) і пропонують глядачам 
чи то розмову з кимось із університету, чи то лекцію 
в школі, чи робітні для дітей, з демонстрацією фо
тографій і поясненнями, ким був Мольєр. Але, щоб 
той величезний потенціял театру знайшов належне 
гирло, необхідною є однак педагогічна уява – певні 
знання і практика, що дає розуміння, в який спосіб чо
гось навчати людей. Звичайно, почута доповідь може 
дати багато для розуміння/сприйняття театрального 
дійства, але така формула не завжди буде успішна. 
Йдеться, отже, не про те, щоб переказати певні знання 
про Шекспіра чи згаданого Мольєра, але щоб запла
нувати довготривалі процеси підготування глядачів, 
спрощення їхнього контакту з театром, але також і 
театру з глядачами – задля взаємного навчання. 

Оскільки в польському театрі посада педагога 
театру донедавна не існувала як самостійна одини
ця, освітні ініціятиви почали впроваджувати дирек
тори, значно свідоміші соціяльного впливу театру. 
Перші кроки для розповсюдження освітніх ініціятив 
у театрах почали впроваджувати десятиліття тому, 
а чудовим прикладом повного розпізнання місця 
педагога театру може бути постать Павла Лисака, 
котрий останніми роками керував Польським Теат
ром в Бидґощі, а тепер виконує функції директора 
Повшехного театру у Варшаві. Під час його [П. Ли
сака] каденції в Бидґощі з’явилися освітні довкола
театральні проєкти, котрі провокували глядачів до 
висловлювання власних поглядів і думок на запро
поновану театром тему. Один з таких проєктів наро
дився з нагоди прем’єри малознаної п’єси Шекспіра 
“Тимон Атенський”, у режисурі Матея Пруса. Ос
вітньотеатральний комплекс подій мав назву “Po co 
tyle żreć/Szekspir+” і пропонував глядачам дебати на 
тему консьюмеризму в широкому розумінні. У ра
мах проєкту були проведені дискусії та гепенінги за 
участю глядачів, театральні і пластичні робітні; усе 
це стало вступом до перегляду вистави11. Схожу фор
му мав цикл подій, організованих довкола прем’єри 
вистави “Powrót Odysa”* Станіслава Виспянського 
в режисурі Павла Водзінського. Цикл був названий 
“Wiele ojczyzn – ojczyzna wielu/Wyspiański+”**. Це 

11 Edwin Bendyk, Szekspir, czyli po co tyle żreć?, “Po-
lityka” nr 8\24.02.2007. 

*“Повернення Одісея”.
** “Багато батьківщин – батьківщина бага-

тьох”.
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було запрошення глядачів до дискусії на тему сенсу 
і якости сьогоденного польського патріотизму і мало 
на меті поглибити роздуми глядачів про згодом поба
чені сценічні дії12. Ще одна освітня форма співпраці з 
глядачами мала назву “Smutni nastoletni+” і з’явилася 
у театрі в процесі постановки “Пробудження весни” 
Франка Ведекінда в режисурі Віктора Рубіна. Цього 
разу митці підняли тему розмови з глядачами про 
психічний стан молодих осіб, які є в конфронтації з 
очікуваннями сучасного світу13. 

Подібні ініціятиви на межі театру та педагогі
ки виникають сьогодні щораз частіше, однак ще не 
стають постійним елементом, вписаним у ландшафт 
проєктів театрів як інституцій. Засновниця педагогіки 
театру в Польщі Юстина Собчик згадує, яких зусиль 
коштували усі перші спроби переконати директорів 
театрів у потребі створення постійної посади для 
педагога в театрі: 

“Усі дивувалися – що, педагогіка театру? Я ходила 
по Варшаві з надрукованим на кольорових аркушах 
CV [професійним резюме], розкладала купу брошур, 
в яких писала про присутність педагогів театру в те
атрах… (…) А ще я була в Powszechnym, в Studio, в 
Dramatycznym … Казали, що ні, з цим хіба до Па
лацу Культури. Мабуть, у Берліні мають проблеми з 
глядачами, а в нас тут у Варшаві такого нема – у нас 
повні зали”14. 

 На щастя, її пропозиції зацікавили Мацєя Новака, 
тодішнього директора Інституту Театру імени Збіґнє
ва Рашевського, і завдяки цій співпраці педагогіка 
театру знаходить там своє постійне місце. В 2010 р. 
було створено Товариство Педагогів Театру, а Юстина 
Собчик почала організовувати курси педагогіки те
атру TiSZ ANEX. Сьогодні в Інституті Театру існує 
окремий відділ, названий Педагогіка Театру, а відне
давна, у співпраці з Інститутом Польської Культури 
Варшавського Університету, запроваджено навчання 
цього напряму в післядипломній освіті. Однак, це 
все лише початок прищеплення у свідомості творців 
і керівників театрів автентичної, глибокої потреби 
співпраці з педагогами театру. 

12 Aleksandra Chwastek, Ojczyzna zaczyna się na 
naszym podwórku, “Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz” 
Nr92/19.04.2007. 

13 Aleksandra Chwastek, Psychiatra: Są młodzi, chcą 
też być piekni i bogaci, “Gazeta Wyborcza – Bydgoszcz” 
nr144/26.06.2007.

14 Piotr Morawski, Zrobić coś dobrego. Rozmowa z 
Justyną Sobczyk, “Dialog” nr 4 (713), kwiecień 2016. 
с. 20-21.

Найбільшу проблему польського театру бачимо 
у тому, що хоча він справді добрий культурний про
дукт, однак мало хто готовий відповісти на виклик, 
щоб глядачів, упродовж століть звиклих до класич
ного репертуару драматичного театру, підготувати до 
того, що в мистецтві відбулася серйозна революція, і 
вони матимуть справу з іншою, сучасною естетикою. 
Надалі, хоча й безпідставно, очікують, що з’являться 
нові глядачі, котрі належно оцінять сучасну мову 
театру. Однак, мало хто з ними працює над тим. По 
той бік барикади стоять речники традиційного те
атру, вони найохочіше дивляться міщанські вистави 
з лінійною, зрозумілою фабулою і після перегляду 
вистави задоволені, бо побачили те, що очікували. 
Однак, обидві сторони ніяк не здатні порозумітися. 
Якщо розвиток сучасної мови і театральної естетики 
в Польщі має бути справді чимось важливим, то не
обхідно працювати над новим способом сприйняття 
і налагодженням фактичного зв’язку з глядачами. 
Саме у цьому випадку педагог театру і є необхідний, 
а створення зв’язків порозуміння поміж театром і 
глядачами справою надважливою. 

Переклад з польської  Уляни Рой
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Надія КРаТ

“ЛяЛькАРяÌИ НЕ ÑТАЮТь – 
          НИÌИ НАРОдЖУЮТьÑя!”

Надія Валеріївна Крат народилася 27 жовтня 1980 р. у 
м. Червоноград Львівської обл. Закінчила Червоноградську 
ЗОШ № 1, 1997 році вступила на філологічний факультет 
Львівського національного університету імени Івана Франка. 
Водночас почала здобувати знання і практичний сценічний 
досвід у Народному театрі сатири “Під Мостом” (Львів). 
Від 2002 року працює актрисою Львівського академічного 
театру естрадних мініятюр “І люди, і ляльки”. 

У 2015 р. Надія Крат разом з Едемом Ібадуллаєвим 
та Романом Козаком отримали диплом за високу сценічну 
культуру акторського ансамблю у виставі “Тут і Там” на 
ІІI Міжнародному фестивалі театрів ляльок “Мережи-
во казкове” (м. Черкаси); за результатами XVIII Міжна-
родного театрального фестивалю “Мельпомена Таврії” 
(м. Херсон) Експертна рада відзначила актрису за найкращу 
жіночу роль другого плану у виставі “Екклезіяст”. У 2018 
році Н. Крат отримала Премію імени Віктора Афанасьєва 
“За вагомий внесок у розвиток мистецтва театру ляльок” 
та Премію Хостікоєва і Бенюка “Браво” за роль Гамлета, 
диплом переможця – “Миті акторського генію” на Всеук-
раїнському театральному фестивалі “Чехов фест” у Сумах. 
Й у вересні того ж року за висновками експертної ради ко-
місії фестивалю “Світ. Огляд” (м. Сєвєродонецьк) здобула 
перемогу в номінації “Найкраща акторська робота”. 

Н. Крат не лише здібна актриса, але й драматургиня. 
Вона поставила собі за мету осучаснити дитячий реперту-
ар Львівського академічного театру естрадних мініятюр 
“І люди, і ляльки” й послідовно перекладає іншомовні п’єси 
та пише свої. Окрім цього, бере участь у різноманітних 
соціяльних проєктах: озвучення інтерактивної абетки, 
постановка революційного вертепу у рамках майстер-
ні “Мистецький простір” (мистецьке об’єднання “Далі 
буде...”).

олеся остап’юк: Вітаю, Надіє! За яких 
обставин відбулося Ваше знайомство з те
атром? 

Надія Крат: Я з містечка, з Червоно
града. Там професійного театру нема. 
З’являлись приїжджі гурти, привозили якісь 
казочки. Але був місцевий аматорський те
атр. На Новорічні свята аматори показували 
виставу “Снігова королева”. Акторами були 
учні старших класів, і тоді вони здавалися 
мені такими професійними, що професійні
ших не побачиш. І я – як учениця балетної 
студії – брала участь у цій постановці, у нас 
був танець сніжинок. І завдяки цьому ми 
мали змогу тричі на день повністю зану
рюватися в процес, дивитися вистави від 
початку до кінця, спостерігати, як актори 
грають свої ролі. І це мене настільки захопи
ло, що коли я поверталася додому, то всі ролі 
грала по черзі, але не могла визначитися, 
яка мені найбільше подобається. Чомусь це 
стало для мене таким яскравим спогадом. 
Казка про Снігову Королеву досі викликає 
в мене якийсь особливий сентимент. 

о. о.: І як далі розвивалося Ваше заці
кавлення акторською сферою діяльности?

Н. К.: Якось так сталося, що я тоді, у 
чотирнадцять років, чомусь захопилася 
Володимиром Висоцьким. Я переслухала 
всі його пісні і концертні платівки, де він 
розповідав зокрема і про театр. І мене це так 
захопило, що я почала справді цікавитися 
театром. Звичайно, першим театром, про 

пЕРШ² ÑТУд²Ї
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який я дізналася, був Театр на Таганці, де працював 
Висоцький. Але мені цікаво стало довідатися більше. 
Я почала слухати передачі, інтерв’ю з акторами цього 
ж театру. Я зрозуміла: якщо в житті варто чимось 
серйозно займатися – то це тільки театр і може бути. 
Ну але оскільки містечко… Червоноград… дівчинка 
не наділена особливими даними. На той момент... 
якщо говорити відверто, я була дуже закомплексова
на, і навіть вважала себе гидким каченям. Коли бать
кам озвучила ідею присвятити себе театру, то багато 
чого вислухала на свою адресу. Але це не змінило 
моєї думки; це дало мені можливість реально поди
витися на речі та зрозуміти, що, напевно, мій шлях 
буде непростим. 

о. о.: Як відомо, Ви здобували зовсім не ак
торську освіту? 

Н. К.: (Усміхається) У мене нема професійної 
освіти, ані акторської, ані лялькарської. Я не справж
ня акторка. Закінчила Львівський національний уні
верситет імени Івана Франка, філологічний факуль
тет. Те, що обираю театр не як професію, а як спосіб 
життя – я це зрозуміла в десятому класі. 

Але змушена була вступити на філологічний фа
культет, так мене готували, бабуся була педагогом. 
Батьки дуже тішились, вони думали, що це щось май
же нереальне. Але, я вже мала потаємну думку, що все 
одно знайду якийсь гурток, нехай аматорський; так 

Сцена з вистави “Колобок”  Є. Патрік. Режисер – Д. Іванова. 
Львівський академічний театр естрадних мініятюр “І люди, 
і ляльки”. 2012 р.  Н. Крат – Колобок.

Сцена з вистави “Божественна комедія”. 
Режисер – О. Кравчук. Львівський академічний театр 

естрадних мініятюр “І люди, і ляльки”. 2016 р.  
Надія Крат – Вона .

воно й сталося. І першим театром, таким справжнім, 
де я почала здобувати знання, якийсь елементарний 
досвід, став театрстудія “Під мостом”, який у Палаці 
культури імени Гната Хоткевича, й очолював його Ва
лерій Васильович Москаленко. І фактично там я впер
ше відчула, що воно таке – отой “театр”, вперше нюх
нула той запах, вперше відчула себе артисткою. Ми 
там ставили різні вистави, всілякі жартівливі сценки, 
концертні програми. Вже коли я була на третьому 
курсі, то лише тоді з’явилося театральне відділення. 
Звичайно, одразу ж зрозуміла, що буду туди вступати, 
але не мала навіть поняття, як це все відбувається, що 
для цього потрібно, скажімо так, я не підготувалася 
як слід, і провалилася. Потім намагалася вступити ще 
раз, вдруге готувалася ретельніше, але тоді виникли 
обставити… непереборного характеру, і я знову не 
вступила на театральне відділення, довелося закін
чити філологію. Потім десь від друзів дізналася, що 
є такий театр –“І люди, і ляльки”, де беруть людей 
без спеціяльної освіти, тому що всі необхідні знання 
здобуваються просто в театрі. 

о. о.: Окрім акторської майстерности, Театр 
“І  люди, і ляльки” дав Вам можливість випробува
ти себе у ролі режисера. Як Ви оцінюєте цей свій 
досвід?

Н. К.: Це випадковість. “Пустотливе жабеня” – 
скоріше просто самостійна робота. На той момент 
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виникла така потреба, у нас загальмував дитячий 
репертуар, тому що ми зосередилися на дорослому, 
потрібно було розвивати трішки вечірню сцену. Я зро
зуміла: потрібна якусь дитяча вистава. Я скоренько 
запропонувала, режисер погодився, і художниця теж. 
Ми все швиденько зробили, але це так... Я не вважаю 
це режисерською роботою, це радше самостійна наша 
(акторська) “замальовка”. А вистава “Ось та Ась” – це 
взагалі окрема історія. Був такий момент, коли я і 
декілька моїх колегактрис відійшли від театру на 
деякий час. І це ми також задумали як самостійну 
роботу. Але коли повернулися до театру, і застали 
нового режисера, то запропонувала йому це – як 
наша авторське напрацювання. І він дав нам добро і 
допоміг зреалізувати. Ні, я не вважаю, що оволоділа 
“режисерським мистецтвом”. Так не можна говори
ти. Режисура – зовсім інша стихія. Чесно кажучи, 
не розумію, чому люди прагнуть іти в режисуру. Це 
настільки складна професія!

о. о.: Тобто всі Ваші вдосконалення з’являлися, 
тому, що фактично чогось і когось бракувало в те
атрі?

Н. К.: Фактично так. У перші роки, як я прийшла 
у цей театр, то він працював як театрстудія, відповід
но, я не одна така, більшість людей, не мали взагалі 
ніякої вищої освіти, ні акторської, ні лялькової... У 
нас була художниця Олена Городецька, донька режи

Надія кРАТ

Сцена з вистави “Ось та Ась” за С. Васильченком. 
Режисер – О. Кравчук. Львівський академічний театр 
естрадних мініятюр “І люди, і ляльки”. 2016 р.  
Н. Крат – Ась.

Сцена з вистави “Гамлет” В. Шекспіра.
Режисер – О. Кравчук. Львівський академічний театр 

естрадних мініятюр “І люди, і ляльки”. 2017 р.  
Надія Крат – Гамлет.

Світлини Романа Гериновича.
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сера Олега Максимовича Новохацького, вона якось 
дуже гарно володіла лялькою, і ми от в неї вчилися. 
Звичайно виникає потім потреба далі розвиватися, 
і багато хто робить це самотужки. Хтось вступає в 
якісь навчальні заклади, чимало людей здобувають 
таки освіту. Але проблема залишаєюься. От у нас 
зараз знову такий момент у трупі, коли немає актора 
з професійною освітою лялькаря, є декілька людей 
які мають освіту драматичного актора. Отака біда, 
завжди чомусь. 

Сцена з вистави “Пустостан”М. Пшесьлюги.  Режисер – Олексій Кравчук, художник – Оксана Россол, Олександр Сергієнко. 
Львівський академічний театр естрадних мініятюр “І люди, і ляльки”. 2019 р.  Світлини Романа Гериновича.

о. о.: Ви займалися перекладом п’єс для вистав 
“Пустостан”, “Музична крамничка”, “Тото відваж
ний”. Перекладацька діяльність у театрі пов’язана з 
Вашою освітою?

Н. К.: Не з освітою, а з виробничою необхідністю. 
У нас просто не було завліта на той момент у театрі. 
Тому й це робилося самотужки. Не тому, що я мала 
до того якийсь хист.

о. о.: У січні 2006го театр “І люди, і ляльки” 
зазнав пожежі. Вогонь знищив костюми, обладнання, 
сцену, декорації, загинули ляльки, пошкоджено крісла 
глядачів, меблі та підлогу. Як вплинула пожежа на 
колектив? Чи загартувала вона Вас?

Н. К.: Це був складний момент для всіх, 
але насамперед для самого Олега Максимовича 
Новохацького. Це театр, який він створив з нуля... 
І коли він зайшов у ці стіни і побачив, що згоріло 
все, як кажуть, “дотла”, навіть стіни фактично 
згоріли... Я пам’ятаю, як він тихесенько сповзав по 
стіні і казав: “Ребята, это конец!”... а Олена, донька, 
до нього підходила, брала його за шкірку і казала: 
“Держаться! ” І потім ми самі для себе зрозуміли, 
що це момент якогось морального вибору: ми або 
розбігаємося, або залишаємося – свідомі того, що 
треба починати все з нуля. Ми всі залишилися, ніхто 
не пішов тоді з театру. Це був момент дійсно такого 
згуртування. Ми всі згуртувалися, у нас була мета, 
ми хотіли зберегти театр. Так якось і вижили. Ми 
приходили сюди розбирати це згарище, ми збирали 
усе самі, своїми руками це сміття після пожежі. 
Потім довгий період відновлення. Декілька вистав 
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вдалося відновити з тих уламків, з тих решток. Ми 
всі приходили до Новохацького додому, там разом 
усі працювали, щось клеїли, ліпили, докупи збирали. 
Біда загартувала. 

о. о.: У Вас невеличкий колектив, проте навіть 
цей фактор не може вплинути на появу непорозумінь. 
Як ви вирішуєте конфліктні моменти у колективі?

Н. К.: Усе в робочому режимі. У кожного різне 
сприйняття, а це можна використати як конструктивну 
розмову. Хтось, можливо, побачив так, а хтось 
інакше. Ми ж це можемо обговорювати, і тоді вже 
щось народжується. Це все відбувається в момент 
обговорення п’єси. На щастя, Олексій Кравчук такий 
режисер… дуже радо відгукується на якісь акторські 
пропозиції й це одразу можна спробувати, якщо 
добре, то ми це залишаємо (приймаємо).

о. о.: Як ви урізноманітнюєте репертуар? Де 
знаходите сучасні п’єси?

Н. К.: Ми слідкуємо за конкурсом молодих 
драматургів. В одному з них брав участь наш режисер, 
Олексій Кравчук, запрошений як член журі. Зараз 
НСТДУ проводила конкурс, і вони надіслали нам 
п’єси молодих авторів. Але ці тексти, помоєму, були 
більше зорієнтовані на драматичний театр. Знову 
ж таки, не так багато авторів, які цілеспрямовано 
пишуть для театру ляльок, і в цьому складність. Адже 
це має бути особлива п’єса, її повинна писати людина, 
у якої було б розуміння, що таке театр ляльок. Мені 
близька драматургія для дітей старших чотирьох 
років. Тобто тоді, коли з дитиною можна говорити 
на якісь серйозні теми, коли дитина здатна ставити 
свої запитання. Хоча я розумію, що і для малесеньких 
теж потрібні хороші казки.

о. о.: Чи будьякі теми можна підіймати у 
лялькових виставах? Чи існують певні обмеження?

Н. К.: Та будьякі... У тому і вся краса, що 
немає обмежень у темах, бери що завгодно. Якщо 
приглянутися, які взагалі беруть теми в різних 
світових театрах ляльок, то насправді немає 
обмежень. Про що завгодно. Всі соціяльні проблеми, 
війна, голокост. Ми зробили виставу в ляльках “Діти 
Ноя” (Прем’єра – 2020 р.; Режисер – М. Урицький; 
Художник – Є. Дуля). Мені здається, що ті режисери, 
які працюють у театрі ляльок, дійсно якісь безумці, 
бо вони взагалі не бояться пірнати в будьяку тему. 
Де тільки фантазія береться?

о. о.: У Вас доволі камерний театр, лише 40 
місць у залі, дистанція з глядачем мінімальна. Чи 
не було у Вашому досвіді ситуації, коли хтось із 
глядачів перешкоджав дійству? Наприклад, “Ось 
та Ась” наполовину російськомовна вистава, чи не 
вважаєте Ви це ризикованим для львівської публіки 
і чи не було Вам складно розмовляти всю виставу 
чужою мовою?

Надія кРАТ

Сцена з вистави “Діти Ноя” Е-Е. Шмітта. Режисер – М. Ури-
цький. Львівський академічний театр естрадних мініятюр 
“І люди, і ляльки”. 2020 р.  Н. Крат у ролі Жозефа.

Н. К.: Ну це ж не я розмовляю, а персонаж. 
І цей персонаж виписаний автором Степаном 
Васильченком, ми ж робили інсценівку за його 
твором. І проблеми я у цьому не бачила, адже власне 
ми про це історію і показували, і я була впевнена, що 
глядачі це правильно зрозуміють, чому цей персонаж 
розмовляє тою мовою. А чи складно? Ні, в мене одна з 
моїх бабусь росіянка за походженням. Глядачі можуть 
сприймати негативно не через мову, а через самого 
персонажа. Якщо це переконливо, на їхню думку, то 
воно може викликати іноді незвичну оцінку. Тобто 
в чому це проявляється? Пам’ятаю, була вистава, 
де ми з партнеркою Людмилою Зборовською вже 
зіграли, вклонилися і відповідно виходимо через зал. 
І коли ми виходили, один зі глядачів, який перед тим 
аплодував, раптом ставить мені підніжку. Я спочатку 
хотіла образитися, бо це не полюдськи, що ж я йому 
такого зробила? А потім зрозуміла, що це власне таку 
реакцію у нього викликав мій персонаж.

о. о.: У Вашому виконанні Москаль Ась із 
вистави “Ось та Ась” “звучить” як персонаж із 
радянського мультфільму, а Гамлет озвучений 
доволі мужньо, низький тембр, легка хрипкість. Як 
добираєте звучання для кожного з них?

Н. К.: Це приходить під час роботи. Часто 
лялька сама підказує характер і відповідно голосові 
характеристики. Я не мушу робити це так, як би 
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робила у драматичному театрі. Іноді, якщо робота 
художника вдала, то ти береш до рук ляльку і вже 
розумієш, що у неї за характер, як вона розмовлятиме, 
як буде поводитися.

о. о.: Чи не виникають певні бар’єри, коли Вам, 
жінці, доводиться створювати чоловічі образи?

Н. К.: Ні, немає бар’єрів. Театр ляльок дає 
акторові більше творчої свободи, а в драматичному 
театрі ми більше прив’язані до того, що називається 
“фактура”, “амплуа”, до того, що от я така, як є, і 
мене можуть взяти лише на такі і такі ролі. В театрі 
ляльок цих рамок, меж немає. Будь ласка, грай, це 
ж не я. Моє завдання тільки оживити. В “Гамлеті” 
взагалі не стояло цього питання, бо ми брали історію 
і завданням було її передати глядачеві. Гендерних 
питань не виникало.

о. о.: Як відбувається процес Вашого при
стосування до ролі? 

Н. К.: Та в нас з драматичними акторами процес 
подібний. Спочатку у драматичному театрі йде 
застільний період, читання, ми з режисером говоримо, 
розбираємо тему, ідею – це все також присутнє і в 
театрі ляльок. А потім вже з’являється момент, коли 
виходимо на сцену, вже готова матеріяльна частина, 
беремо до рук ляльки, і тоді вже починається той 
пошук, коли треба придивитися до ляльки, послухати 
її, що вона хоче і як. Я вже говорила, що часто лялька 
все сама диктує, але це не завжди так. Іноді не одразу 
виходить. Буває, береш ляльку до рук, і вона одразу 
тебе веде, не треба там нічого видумувати, там голос, 
ходу, ще щось. А буває не так, особливо, коли це 
новий тип ляльки, з яким ми ще не працювали раніше, 
і це вимагає від нас більше часу, щоб налагодити 
співіснування, щоб одне одного: “от я – і лялька”. 

о. о.: Чи були у Вашому досвіді такі випадки, 
що не хотілося вести ляльку? Як Ви боролися із цим 
відчуттям? 

Н. К.: Щоб не хотілося вести ляльку... Та було... 
Коли я тільки прийшла до театру й одразу потрапила 
у казочку (мені дали головну роль!), і я тоді тільки
тільки починала, не знала, що таке лялька, як її в 
руках тримати. Тоді ще жива була художниця Олена 
Городецька. І мені щось так усе складно здалося: 
ця лялька всю виставу існує на сцені. І ця дівчинка 
постійно здавалася мені якоюсь незграбною. І я 
весь час казала: “Олено, мені здається, що в неї 
щось тут ноги задовгі!” А вона мені: “Ноги довгі? 
Давай сюди!” Наступного дня приходжу, а вона дає 
мені ляльку з реально підрізаними ногами, тобто 
вкороченими удвічі. Я починаю пристосовуватися до 
цієї “коротунки”, і враз виявляється, що – руки задовгі. 
Й от після декількох таких моментів непорозуміння я 
здогадалась, що проблема не в ляльці, а просто треба 
вчитися її опановувати... і тоді я змінила тактику. Я 

підходила до Олени і казала: “Олено, можете мені 
допомогти? Я от не знаю, як тут правильно...” І вона 
показувала різні рухи: що лялька може, як вона 
може.

о. о.: З якою лялькою Вам було найлегше, чи Ви 
одразу знайшли до неї підхід?

Н. К.: Коли я починала тільки, мене ввели як 
актрису у виставу “Чарівна ніч”. Там був персонаж – 
маленький чортик Архипко, який загубився... І щось 
мені він відразу настільки полюбився, якось одразу 
відчула, що ми з ним споріднені в чомусь. Настільки 
я його полюбила, що навіть просила дозволу брати 
додому, щоб більше опановувати ляльку. І коли сталася 
пожежа в театрі у нас, там майже ж усе згоріло, лише 
декілька ляльок врятувалося, і з ними – мій Архипко. 
Коли я побачила, що він живий, – я ж реально 
сприймала його не як ляльку, то одразу подумалося: 
“Боже, він живий! Мій Архипко живий!”

о. о.: А що, коли той чи інший матеріял, з яким 
працюєте, Вам не до душі?

Н. К.: Це я шось не таке кажу… але мені, певно, 
як непрофесійній актрисі можна казати: подобається – 
не подобається. Взагалі у театрі немає такого 
“подобається – не подобається”. Є матеріял, і треба 
з ним знаходити точки дотику, шукати, де воно тебе 
зачіпає, чому не зачіпає. Багато п’єс, навіть дитячих, 
які йдуть у нашому репертуарі – це радянські твори, 
написані Бог знає коли, в 1950–60х роках. І вони досі 
йдуть, глядач на них ходить. І власне, сьогодні одне із 
завдань театру, я вважаю, це щоб трішечки вже відійти 
від того совкового репертуару. Пропонувати навіть 
серед дитячого репертуару щось нове. Працюємо над 
тим. Це тривалий процес, за день не зміниться.

о. о.: Виникало у Вас відчуття, наче лялька – 
жива істота? Це притаманно всім лялькарям?

Н. К.: Здебільшого не всім. Ви розумієте, є такий 
момент, який важко пояснити, кажуть, лялькарями не 
стають – ними народжуються. Можливо, з цим і можна 
погодитися, бо якщо людина в дитинстві бавилася 
ляльками, любила гру, тоді людина виростає, але в 
ляльці залишається ця енергія, це ж якось зчитується. 
Так само і в театрі: є актор, який приходить і з повагою 
ставиться до ляльки. Щоб уникнути містифікації… я 
розумію, що це предмет доти, доки я не візьму його в 
руки, поки він не опиниться на сцені. Але вже після 
того, як лялька зіграла певну кількість вистав, вона 
заряджена цією енергією, вже ж не можна сприймати 
її як простий предмет “поклав – витягнув, поклав – 
витягнув”. Є, власне, такі актори, особливо ті, що 
приходять з драматичного театру до нас (ну є таке, 
трапляється в людини, не потрапила “туди”, тоді 
йде “сюди”), і вони не мають того відчуття. А цього 
відчуття насправді не навчиш, мені здається. Я не 
знаю, чи цього спеціяльно навчають на лялькарських 
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факультетах, я не думаю, що їм кажуть: “Ставтесь до 
ляльки як до живої істоти!” – ні, там такого, мабуть, 
ніколи не говорять. Це все дуже індивідуально. 
Є актори, які дійсно дуже шанобливо до ляльки 
ставляться, а є ті, що не докінця це собі відкрили, 
можливо, не допомогли їм відкрити цього.

о. о.: Коли є відчуття поваги до ляльки, то 
працюється легше?

Н. К.: Так, звісно. Легше навіть пережити певні 
моменти. Є ж такі вистави, які – так скажемо – не 
подобаються з різних причин. Наприклад, я можу 
вважати, що вона морально застаріла, а ще створена 
за якоюсь радянською п’єсою, але її треба грати, і 
цей момент роздратування іноді дуже сильний буває 
(тому що я, як актриса, постійно ставлю собі питання: 
“Навіщо я це роблю, Боже?”). Але, коли тримаю 
таку ляльку, то розумію: лялька ж не винна, що вона 
живе в цій виставі. Тому таке усвідомлення дає мені 
можливість пережити невдоволення.

о. о.: Чим відрізняється робота актора лялькового 
і драматичного театрів?

Н. К.: Відрізняється насамперед тим, що коли 
ти працюєш із лялькою, ти не зациклений на собі. 
Ти мусиш повністю всю увагу концентрувати на цій 
ляльці, але при тому тримати цей внутрішній зміст. 
Мені насправді здається, що у театрі ляльок складніша 
і цікавіша робота, вона потребує більшого об’єму 
уваги. Тому що ти і внутрішньо тримаєш той зміст, 
і водночас мусиш контролювати кожен рух ляльки, 
давати їй життя, щоб вона була переконливою.

о. о.: Як, на Вашу думку, зароджується бажання 
стати лялькарем?

Н. К.: Я не бачила людей, які хочуть вступати на 
лялькарське. Іншими словами, я знаю, що студенти
лялькарі є і зараз в нас навчаються, але чомусь такий 
стереотип склався, нібито переважно туди йдуть 
лише ті, хто не вступив деінде. Хотілося б, щоб 
це був свідомий вибір. Це те, про що я казала, що 
воно або є в людини, або його немає. Лялькарями 
справді мають народжуватися. Або це передається з 
кров’ю, від батька і матері, які самі цим займалися 
та передали цю свою любов дитині, або це в самій 
дитині таїться десь. Я не знаю, це десь певно дуже 
рано зароджується. Є ж діти, які здатні самі себе 
забавити, коли вони можуть оживляти предмети, 
самі створювати якусь казочку, а є діти, які не можуть 
цього робити, які потребують, аби їх хтось розважив. 
От і все. Дуже просто.

о. о.: В одній зі своїх статей про сучасне 
українське кіномистецтво Олег Вергеліс згадував 
Ваше ім’я. Тема стосувалася пошуку нових облич для 
українського кіно. Чи немає у Вас бажання податися 
у кіноіндустрію?

Н. К.: Знову ж таки, тут я підтверджу свої слова, 
що я не справжня актриса. У мене нема амбіцій щодо 
кінематографу і не було ніколи. Мені здається, що 
це два різні світи: театр ляльок і кінематограф. Мені 
цікавіший театр ляльок, а кінематограф потребує 
іншого способу існування. Тому драматичним 
акторам у цьому плані, напевне, легше. Я так думаю, 
тому що багато моїх колег мають якісь амбіції, якісь 
мрії потрапити на великі екрани. Ну, був звичайно, 
досвід, коли бігали там на якісь зйомки, знімалися у 
масовках – і це було за щастя. Але витрачати на це 
час або займатися професійно – такої думки не було. 
За це беруться люди, які роблять це професійно, які 
знають, як воно робиться, які того хочуть. 

о. о.: Яка у Вас є акторська мрія?
Н. К.: А от така мрія: зіграти виставу, де присутня 

лялька, але відсутній взагалі текст, де лялька діятиме, 
і буде вона настільки переконливою, що я їй тільки 
допомагатиму, – оживлятиму її, і текст там не буде 
потрібен. Отаку якусь роль. Для мене це найвищий 
пілотаж.

Надія Крат з улюбленою лялькою. 

Надія кРАТ
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Ірина Вітовська, відома українська  акторка те
атру та кіно, заслужена артистка України, у вересні  
цього року зустрілася у Львові  зі студентами факуль
тету  культури і мистецтв Львівського національного 
університету імени Івана Франка.

Скориставшись нагодою, гостя висловила  вдяч
ність своєму  педагогові – професору,  завідувачеві  
катедри театрознавства та акторської майстерности – 
Богданові Миколайовичу Козакові –  й звернулася 
з напутнім словом до присутніх у залі майбутніх  
акторів, театрознавців, музикантів, музикознавців, 
бібліотечних працівників та  менеджерів культурної 
сфери .

“Актор   має орієнтуватися  у психології, в історії  
філософії” –  вважає Ірма Вітовська. Найголовнішим 
інструментом актора є, власне, він сам  та його сфор
мована  індивідуальними пережиттями  парадигма. 
Акторові потрібно  “бути в часі”, і не  лише акто
рові, але кожному, хто споглядає  дійство, творить 
його –  безпосередньо на сцені, за лаштунками,  на 
репетиціях. Усі  ці люди, їхні пережиття, “фрагменти 
їхнього життя, їхнього  “Я” потрапляють крізь призму  
нашого ока у світ, створений театром в умовах  сучас
ної  реальности  для постмодерного   глядача.

Наше покоління усвідомлює неминучість  со
ціяльних  умовностей, накладених на наш історич
ний проміжок  часу, і  дозволяє критикам, літерату
ро  та  театрознавцям,  музичним  і театральним 

виконавцям бути частиною  творення й усвідом
лення  сучасности,  перебуваючи  у парадигмі  при
йняття та розуміння  важливости минулого.  (Де
які висловлювання акторки нагадували афоризми: 
“Кінокамера – це лупа, через яку  проходить  ваша 
харизма”, – каже вона). 

На думку  Ірми Вітовської, особливо уважно  
треба  розглядати  відмінність  між  сферами кіно і  
театру, бачити особливості існування  актора в тому 
чи іншому творчому  просторі.  Вона рекомендує низ
ку вправ, що їх можуть використати під час занять 
студенти  актори, а також радить  майбутнім про
фесіоналам  поміркувати  про можливий зв’язок кіно 
й театру. Основним  предметом роздумів  стає ідея 
перевтілення  і її реалізація на сцені  та за допомогою  
кінокамери. “В театрі ви  бачите перевтілення. Бачи
те мить перетворення  актора на  персонажа, бачите 
процес, частиною  якого стаєте самі. В кінці цього не 
буде; тут моментом відліку  є радше незмінна , стала 
особа – ваш персонаж, стала в тому часі особа вашого 
буття ... Отже, можна сказати, що  театр – процес, 
кіно – факт?” –  розмірковує Ірма Вітовська. 

Кіно – достеменно задокументована  метамор
фоза – з колосальним дослідницьким процесом, що 
попереду  самого початку знімання.  Проте театр –  
неначе цілий світ “тут і  зараз”, процес вивчення, 
оновлення; кіно – наближення ваших  сенсів,  а те
атр –  актуалізація вашої  невловимої  життєвої  умов

софія КоЛоМИєць

“я хОЧУ пОБАЧИТИ ВАШ² дУÌкИ!”
(Зустріч з акторкою Ірмою Вітовською)  
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ности.  У такій інакшості й полягає  їхня актуальність  
і привабливість. 

“Не йти на компроміс  у час війни!”  
У нас в країні  сьомий рік  триває війна. В умовах  

кібервійни з Росією  простір медія, простір  телеба
чення – як ніколи вразливі, отож важливо  не йти на 
компроміс (особливо в час війни), пильно  сприймати  
те, що ми дивимося,читаємо, слухаємо…”. Так зване 
явище “ медіягігієни” – чи не єдиний спосіб  “почис
тити”  свою телепродукцію в часи консьюмеризму, 
тарґетинґу, кібер – атак. 

Акторка зверталася до присутніх  з порадою 
бути свідомими у перегляді “серіялів  масового 
(в)ураження”,  серіялів,  що створюють у телепро
сторі так званий “ інформаційний шум”. Адже  дуже 
ймовірно , що   значний розважальний контент  прямо  
протилежний  якісному українському мистецтву, яке 
потрібно дивитися,слухати, читати і – це, мабуть, 
найважливіше – популяризувати  й фінансувати.

“Коли ти рушиш у дорогу , перед тобою відчи
нятимуть  двері”. 

Те найважливіше, про що йшлося під час зустрічі, 
можна  сконкретизувати так:

здійснення роботи (нехай би що тобі слугува
ло – папір, комп’ютер, театральна сцена  чи об’єктив 
камери ) потребує віддачі, доброти, гідности в підході 
до цієї роботи, відповідальности за її результат.

Ірма Вітовська ділилася також думками про те, 
що  необхідно вже зараз працювати над створенням  
каналів новин з мистецької сфери досягнень в Ук
раїні,  працювати разом зі світовими ЗМІ, популяри
зувати  українські  музичні  та  театральні проєкти 
і – головне – здійснювати це з усвідомленням  вимог 
сучасности, історичної парадигми та необхідности 
швидких  якісних змін  у  сфері культури в нашій 
державі.

Ñофія кОЛОÌИєць

Зустріч з Ірмою Вітовською.
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кНИгАРНя

У структурі Наукового товариства імени Шевчен
ка* 1994 р., майже відразу після відновлення його 
діяльности у Львові, було створено нову, Театро
знавчу комісію. Нині ця одна з наймолодших комісій, 
що належить до Секції мистецтвознавства, має вже 
свою цікаву історію тяглістю понад двадцять п’ять 
літ і поважний досвід у видавничій справі, зокрема в 
оприлюдненні матеріялів у галузі театральної науки 
й театрального мистецтва у традиційному збірнику 
“ Записки Наукового Товариства  імені Шевченка” 
(далі – “Записки…”).

Найновіший (п’ятий) том праць Театрознавчої 
комісії (редактор Олег Купчинський, редакційна ко
легія – Майя Гарбузюк, Богдан Козак, Олег Купчинсь
кий, Роман Лаврентій) вийшов друком 2020 р. (фі
нансову підтримку надав Фонд Марії Фішер Слиш, 
НТШ в Америці).

 Враховуючи не надто великий наклад таких ви
дань,  вважаємо, що не кожен, навіть серйозно заці
кавлений тематикою “Записок …” читач мав змогу 
ознайомитися і з цим, і з попередніми випусками. Тож 
Оглядач (так називатимусь далі) дозволить собі бодай 
на кілька слів  з приводу цих  публікацій.

Перший том з’явився 1999 р. (подальші – 2003, 
2011, як уже сказано, 2020 рр.). До складу редколегії 
першого тому входили Ірина Волицька, Олег Куп
чинський, Ростислав Пилипчук. Як перший, так і 
наступні містять по три розділи. У п’ятому їх також 
традиційно три: Статті і Повідомлення; Матеріали; 
Критика і Бібліографія. Декотрі випуски істотно до
повнені ілюстраціями. Скажімо, 32 світлини містить 
другий том, 35 – третій, 8 – п’ятий. Зміни подибуємо  
в складі редколегії. Перший том єдиний вийшов з 

окремою передмовою (“Від редакторів”), де попри 
лаконічність, інтелігентну стислість викладу охопле
но, ба навіть проаналізовано проблеми зародження та 
розвій української театрознавчої думки від початків 
ХІХ ст. й дотепер. Тексти подано з належним розумін
ням того, що кожен, навіть дрібний факт потребує 
детального вивчення, професійного наукового ви
явлення й дослідження з метою подальшого закла
дення глибокого фундаменту у створення майбут
ньої багатотомної історії українського театру, історії 
театрознавства, історії театральної критики, котрих 
ми вповні ще не маємо. Не вдаючись, звичайно, до 
переказу тексту передмови, надамо тільки більше 
місця зафіксованим у ній планам, задумам та ідеям. 
Плани справді цікаві й вагомі, з намірами подолати, 
як сказано в тексті, об’єктивні, а часом і необ’єктивні 

ТРАдИц²Ї ТА пЕРÑпЕкТИВИ 

[Записки Наукового товариства імені Шевченка. 
Том CCLXXIII. Праці театрознавчої комісії. – 
Львів: НТШ у Львові,  2020]

Ніна Бічуя



119

причини, що стають  на заваді розвитку театрознавчої 
науки. Серед цих завад, зокрема, припинення виходу 
“традиційних державних періодичних видань, параліч 
наукововидавничої діяльности  відділу театрознав
ства в Інституті мистецтвознавства, фольклористики 
та етнології ім. М. Рильського НАН України” та ін.

Отже: укладачам йдеться, про обов’язкове по
вернення українській театральній культурі й науці 
здобутків попередніх десятиліть, ба навіть століть; 
розв’язання не вирішених досі проблем, розгляд при
чин, що завадили використати давніші  можливості 
чи призвели до втрати можливостей  нинішніх.

Натоді, коли виходив перший том “Записок”, 
редактори констатували, що нам бракує “сучасної 
синтетичної праці, яка б узагальнювала театральний 
процес в Україні”; додамо також, що ми не здобулися 
й на написання історії режисури, на маргінесі зали
шились історія сценографії, психологія театральної 
творчости, наукове осмислення “радянського періо
ду” в історії українського театру… На все це вказува
ли науковці наприкінці 90х, коли з парадоксальним 
завзяттям ми намагались осягнути одночасну прияв
ність всесильного, здавалось, самоутвердження й не
здоланного самознищення в контексті згаданих вище 
“об’єктивних, а часом і необ’єктивних причин”.

Як підрахувати, поряд з проблемами, дарований 
нам  час, як визначити наукові потужності, фінан
сові потреби, урівноважити, не порушити зв’язок, 
що існує між практикою театру, його теоретичними 
засадами й спільною їхньою історією? Як використа
ти залишений нам доробок, спадщину попередніх 
поколінь, не зруйнувавши підмурівку, як не знищити 
поєднавчу силу традицій,  осягаючи сенс нового, при
йняти його, пам’ятаючи, що нове не завше краще, і не 
завше справді нове чи бодай Інше: воно іноді тільки  
добре приховане Давнє. Або ж так само швидко тим 
Давнім стає, перетворюючись на осміяну традицію. 
А втім, не біймось бути осміяними. Ніколи не відо
мо, хто має справді рацію – насмішник чи осміяний. 
Гадаєте, ви – непомильні? Якщо добре приглянутись, 
то помітимо дивовижний парадокс: помилки й роз
біжності майже завжди переслідують премудрих фу
турологів у їхніх добрих (чи не дуже) намірах непо
мильно передбачити майбутнє.. А хочеться не просто 
майбутнього, а таки ж “світлого”, хіба ні?

Що бачимо, порівнюючи перший і п’ятий випус
ки “Записок…”? Скажімо, між 1999 та 2020 роками 
центри української театрознавчої мислі не зазнали 
значних зміщень, та все ж географія таки утвердилась 
і дещо навіть розширилась: Київ, Львів, Харків, Тер
нопіль, Ужгород, ІваноФранківськ, Одеса, Коломия 
та ін., хоча “опорними пунктами” співпраці редколегії 
“Записок…” і театрознавцівавторів залишались (й 

досі залишаються) Київ, Харків та Львів. Гадаємо, це 
пояснюється, зокрема, приявністю в цих містах вишів, 
де навчають майбутніх науковцівтеатрознавців.

Наприклад, створення й подальша діяльність ка
тедри театрознавства та акторської майстерности, а 
далі – й факультету культури і мистецтв (перший заві
дувач катедри і перший декан факультету – професор 
Б. М. Козак) у Львівському національному універси
теті імени Івана Франка незаперечно сприяло появі 
нових імен в ентешівському виданні; НТШ у Львові  з 
його Театрознавчою комісією, очевидно, посилювало 
співпрацю  вишів у цій ділянці. Бібліотечні полиці по
повнилися перевиданнями заборонених і вилучених 
з обігу за радянських часів вагомих наукових дослід
жень; виходили перекладені українською мовою нові 
книги театрознавчого характеру, а також монографіЇ, 
підручники, програми. 

І, мабуть, без перебільшення можна сказати, що 
упорядниками, перекладачами, авторами нових нау
кових текстів переважно ставали члени НТШ автори 
публікацій у “Записках…”. 

Можливість використовувати простір випусків 
“Записок…” відкривала шляхи до повернення в Ук
раїну й оприлюднення архівів (епістолярії, мемуари, 
пресові видання та ін.) з діяспори, вивезених емігран
тами – діячами культури й мистецтва – задля поря
тунку цих документів.

Перекладна наукова література, що з’явилася в 
перші десятиліття ХХІ ст., не могла стати стовідсот
ковим порятунком театрознавчої галузі української 
науки, і все ж саме перекладництво   допомагає озна
йомленню зі світовою науковою  думкою в будьякій 
галузі, як давнішою, так і модерною, вказуючи не раз 
шляхи в роботі над створенням власних спеціяльних 
підручників, словників різних видів і типів, енцикло
педичних  видань та ін.

Автори Передмови до першої публікації у “Запис
ках…” праць Театрознавчої комісії підкреслювали 
потребу вияву своєрідних “перетинів” у галузях те
атрознавства й “ семіотики, культурології, соціяль
ної психології і соціології художньої культури”. Нині 
бачимо з’яву модерних напрямків різних наукових 
зв’язків та “перетинів”  до прикладу,  нова для нас 
тема – сценічне мистецтво й п е д а г о г і к а  т е
а т р у. І знову хочеться запитати: як, надолужую
чи втрачений час, ліквідуючи брак театрознавчих 
шкіл, дбати про розумне співвідношення в розвою 
с а м о г о сценічного мистецтва й науки про нього; 
як – повертаючи загублені великі імена – не пропус
тити явищ сучасности, встигнути вловити характер 
новизни методологій, напрямів, не намагаючись пов
торювати щось услід за успішними сусідами, а при 
тому розуміти їхні осягнення і знати ціну своєму і 
творити своє…

Ніна Б²ЧУя



120

Дозволимо собі ствердити, що всяка сучасна пуб
лікація (беремо до уваги саме “Записки..”) про н о в е  
чи про давніше пон о в о м у сказане – мала би бути 
певним відкриттям не лише для українського читача. 
Адже феномен відкриття/ повернення Леся Курбаса 
є одночасним відкриттям/ поверненням кожного, хто 
жив і творив в одному з ним часі, але не обов’язково 
на одній території.

У згадуваній вище Передмові автори стверджу
ють, що “…у колі наукових зацікавлень мають бути 
всі види й форми сценічного мистецтва: драматич
ний театр, опера, балет, оперета, пантоміма, дитячий, 
ляльковий, телевізійний і радіотеатр. Цей широкий 
спектр має знайти своє відображення у подальших 
випусках серії “Записок Наукового товариства імені 
Шевченка”.

Що ж, справді доречне міркування, й додати до 
цього можемо лишень таке: намагаймося не зволіка
ти з дослідженнями й подальшим оприлюдненням 
результатів цих досліджень, бо інакше не встигнемо 
“зловити момент”. Хіба не втрачено вже чимало, коли 
йдеться, приміром, про теле та радіотеатри? Цікаво, 
чи легко буде віднайти старі записи старих вистав в 
архівах радіо – і телестудій? І чи існують  ті архіви? 
І чи   приходять на зміну тим старим радіотеатрам 
нові, сучасні? Але  ці докірливі запитання не “Запис
кам…” адресовані. Погляньмо далі, наскільки задума
не  дорівнює виконаному. Чи перекинуто місток?

П’ята книга праць Театрознавчої комісії (“За
писки НТШ”, 2020) відкривається статтею Неллі 
Корнієнко “На порозі квантового театру: бунт часу 
в нелінійних системах”. Подаючи кілька вступних 
роз’яснень до тексту статті, авторка стверджує, що 
“ініціює новий напрям у гуманітаристиці, зокрема у 
мистецтвознавстві – синергетику художньої культури, 
сегментом якої має стати нове, або “інше”, театроз
навство. (….) Ми вийшли до теми театру в контексті 
квантового світу – театру майбутнього. І знайшли 
підтримку провідної міжнародної наукометричної 
бази SKOPuS”.

 У тому ж розділі (“Статті і повідомлення”) 
вміщено тексти як знаних, досвідчених науковців, 
так і молодих дослідниківпочатківців. Проблеми 
театрознавства привертають також увагу ученихлі
тературознавців,  істориків літератури, фольклористів 
(Анна Галас, Василь Івашків, Степан Хороб, Тетяна 
Жицька, Євген Нахлік, Олег Купчинський).

Два тексти – “Знак українства. Заньківчани в кіно
мистецтві” Лариси Брюховецької та “Фотохудожник 
і кінорежисер Юліан Дорош як активний учасник 
Українського фотографічного товариства у Львові” 
Ірини Патрон стосуються проблем кіномистецтва. 
Ім’я ученої, кінознавиці, дослідниці історії  українсь
кого кіно  Л. Брюховецької, організатора й редактора 

журналу “Кіно. Театр”, віддавна знане читачеві. Тим 
часом, І. Патрон, випускниця ЛНУ ім. Івана Франка, 
не так давно зацікавилась можливістю повернути в 
обшири кіномистецтва призабуте ім’я талановитого 
митця Юліана Дороша. 

Окремо варто виокремити матеріяли, що сто
суються історії чи діяльности театрів  різних міст 
України: “Театральне життя Одеси (друга половина 
ХІХ століття: український контекст”) Наталії Вла
димирової, “Діяльність Тернопільського  обласно
го академічного українського драматичного театру 
ім. Т. Г. Шевченка в умовах незалежної української 
держави (1991–2010 роки” Людмили Ванюги. Про 
реалізацію  вистав пишуть Ольга Дорофеєва (“Особ
ливості втілення комедійних творів на сцені Харків
ського театру ім. Т. Шевченка в 1934–1940 рр.”) та 
Яна Партола (“Камерне звучання творів Володимира 
Винниченка у виставах малої сцени Харківського 
театру ім. Т. Г. Шевченка”). Перед читачем постають 
яскраві особистості – у їхній праці, в індивідуальній 
творчій діяльності: Марко Кропивницький (стаття 
Василя Івашківа “Український світ драматургії Марка 
Кропивницького”), Спиридон Черкасенко  (дослід
ження Тетяни Жицької “Театральна публіцистика 
Спиридона Черкасенка на шпальтах газети “Рада”” 
(особа і творчість драматурга є давнім науковим за
цікавленням авторки; Михайло Роздольський  (стат
тя Степана Хороба “Теорія драматичного мистецтва 
Михайла Роздольського: театрознавчий і літератур
ний аспекти”), Іван Левицький (есей Євгена Нахліка 
“Театральний критик Іван Левицький: псевдонім чи 
справжнє ім’я”), Григір Лужницький   (“Театрознавча 
концепція Григора Лужницького” в інтерпретації На
талії Вівчарик), Ярослав Геляс  (стаття Наталії Шегелі 
“Закарпатські “верховини” народного артиста України 
Ярослава Геляса”). Цікавою є поява у “Записках…” 
імени Василя ҐренджіДонського – зачинателя (як 
говорить про нього автор дослідження Василь Анд
рійцьо) театральної критики, літописця українського 
театру на Закарпатті 2030 рр. ХХ ст. 

Полікультурність, контакти митців різних націо
нальностей – зокрема, діяльність єврейського театру 
в Україні – про  це  стаття Мейгілл Фавлер  “За ла
штунками єврейських театрів радянської України”. 
Специфічного характеру надає  тексту підкреслена  
форма викладу – “погляд зза лаштунків”.

Юлія Щукіна (“Історіографія театру музичної 
комедії України в контексті досліджень зарубіжного 
театру оперети і мюзиклу”) вважає необхідним тор
кнутися названої теми насамперед тому. що  існує 
проблема браку літератури з питань історії, естетич
них принципів, персоналій українських театрів, спе
ціялізованих на  виконанні оперет, музичних комедій  
та мюзиклів.
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Безсумнівну  можливість подальшого  розвитку 
теми бачимо в статті   Софії РосиЛаврентій “Захід
ноукраїнська театральна критика в іменах (Східна Га
личина 2030 років ХХ століття)”. Авторка на підставі 
вивчення  польських та українських пресових джерел  
відкриває нові, не знані  в ширшому науковому обігу  
імена театральних критиків   Східної Галичини.   

Не надто часто доводиться натрапляти на теат
рознавчі дослідження, в яких поєднуються оцінка 
перекладу й художнього рівня  оригіналу, сценічного 
рішення, опис історії написання тексту та постави – і 
ось саме  таке поєднання маємо в статті А. Галас 
“Сучасна ірландська драматургія в українському те
атрі”.

 Особливою скрупульозністю, глибоким знанням 
відповідної літератури і, як завжди, неординарністю 
підходів до теми позначене дослідження Майї Гарбу
зюк “Хмельниччина  у польській драматургії й театрі 
(історичний огляд)”.

“Театрознавство кінця Х1Х – першої половини 
ХХ століття: Харківський вимір” Ю. Полякової –  ще 
одне яскраве підтвердження  приявности нових під
ходів до вивчення  історії українського театрознавс
тва, доказ того, що тема ця домагається свого місця  
в науці.

 Театральне аматорство як невід’ємна  частина 
розвою  професійного театру –  про це йдеться, поміж 
іншим,  в дослідженні “Далі  буде…” Г. Веселовської; 
авторка розмірковує про початки  зародження  театру 
й  потребу в цьому мистецтві як про самовияв осо
бистости. Доводячи прийнятність такого твердження, 
авторка обирає й  нові, раніше маловідомі факти з 
життя видатних діячів української сцени. 

  З  позиції нинішнього дня, з відкритістю до 
дискусії   звучать міркування  Світлани Максименко  
у  її публікації “Культурномистецьке життя Львова 
(1939–1941 роки): соціокультурні контексти”. Певні 
міркування авторки, висловлені  з приводу обраної 
теми, перегукуються з тезами  інших, ширших її до
сліджень.

Знайомий  характерний, без зайвини, “почерк”   
позначає повідомлення Богдана Козака – “Приїзд  
Марії Заньковецької в Галичину 1905 року та її пер
ший виступ у Станиславові”. Завдяки знайденим 
документам ( театральна замітка М. Лагодинського 
та  рецензія О. Луцького в газеті “Діло”, рік 1905, 
ч.252,255,259 ) автор уточнює дати творчої біографії 
Марії Заньковецької.

Аналітична  стаття  “Всеукраїнський фестиваль – 
премія “ГРА/GRА”: досвід,тенденції, перспективи” 
належить перу Ганни Липківської. Вже сама назва 
чітко відкриває задум статті, вибудуваної з коротких, 
та водночас змістово вичерпних розділів. Тривала й 
нелегка  історія народження фестивалю,  нинішні 

фестивальні події, нагороди  найкращим і безсумнівні 
перспективи на ще краще… Виникає відчуття, що 
Ганна Липківська, пишучи цю статтю, була сповнена 
оптимізму. Зацитуємо текст від Ганни Липківської з 
розділу “Тренди”: “Перший основний тренд, вияв
лений двома “сезонами” “ГРИ”, – децентралізація. 
Театр України наочно постав у ній  “некиєвоцентрич
ним”. Це цілком об’єктивно: Україна – не Росія, де 
ХХ1 ст. закінчується за МКДом, а далі починаються  
різні варіанти й комбінації  рудиментів минулого. У 
нас все вартісне – цікаве, незвичне, драйвове, резо
нансне – в театральному житті країни розподіляється 
на її мапі не за  географічним принципом, а за  пер
соналіями”…

 Таким цікавим, особливим, неповторним і потріб
ним було завжди слово Ганни Липківської. До болю 
сумно, що голос її і слово обірвались. Хай би озива
лось те слово у сказаному далі тими, кого вона зумі
ла навчити, переконати, просвітити: все вартісне – у 
персоналіях. Увесь цей ССL ХХІIІ том “Записок…” 
ніби зв’язаний  міцною ниткою слова –  поняття  ПЕР
СОНАЛІЇ. Події – не безіменні. Ідеї – поіменовані. 
Варто відчитувати це з увагою. Можна зробити не
сподівані відкриття. 

Отже, персоналії. 
Завершальні тексти першого розділу  стосуються 

однієї особи: академік Ростислав Пилипчук постає 
перед читачем у трьох різних іпостасях у статтях 
трьох авторів: “Батьківський сценарій Ростислава 
Пилипчука (предметне поле і дослідницькі принци
пи)” – Олександра Клековкіна; “Театральна культура 
Харкова кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ століть у 
наукових дослідженнях Ростислава Пилипчука” – Га
лини Ботунової; “Мої друзі зблизька і здалека” – Оле
га Купчинського.

Академіка  Ростислава Пилипчука бачимо в 
О.Клековкіна як досконалого історіописця,  який за
лишив українській науці про театр величезну  спад
щину – на доказ досить повторити  услід за портре
тистом (дозволимо собі так назвати автора статті): 
“Традиції  темпорального полілогу, в якому історія те
атру аналізується одночасно з історією театрознавчої 
думки про нього, до Р. Пилипчука не існувало”.  Або 
ж інше: “Небагатьом історикам театру пощастило 
лишити  після себе школу.  Серед тих, хто спромігся 
на це – Ростислав Пилипчук”. Так і є – обшир і прин
ципи. Переважно незрушні.

У Г. Ботунової –Харків і харківський театр на  від
далі двохсот років від дослідника Ростислава Пилип
чука, котрий родом з Тернопілля. Найголовніше за
вдання, що він його собі ставив – західноукраїнський/ 
галицький театр. То як же стоїть справа зі Сходом? 
Як дослідник  галицької театральної культури бачить 
слобожанський  Харків на віддалі двох століть?
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Одна з можливих відповідей теж від  авторки: 
“Сьогодні важко знайти більшменш помітну постать 
або явище в театральній культурі Східної України 
означеного періоду, які не були осмислені, доповнені,  
“відредаговані” Р. Пилипчуком”.

Олег Купчинський  написав  статтюспогад. 
Це – коли йдеться про жанр. Кажуть, закони жанру 
непорушні? Але це  неправда.  Щось тут розумно 
порушено і не знищено. Є сув’язь. Стаття вченого  
про вченого з абсолютним визнанням його таланту і 
спогад про надійне чоловіче побратимство, котре дає 
право говорити лише правду.

У “Матеріалах” Олександр Ротач подав до друку  
“Невідомий щоденник Василя Совачева 1920 року”. 
Василь Совачів ( троюрідний дід О. Ротача) – гро
мадський діяч часів  визвольних змагань, доктор 
медицини, генералхорунжий Армії УНР, був одру
жений з видатною  українською  артисткою Ганною 
Хартуларі. Короткою   історією цієї  родини  О. Ротач 
доповнює текст щоденника Василя Совачева.

 Крім того, у розділі “Критика і бібліографія”  
тему продовжує Богдан Козак з рецензією на  книгу 
Ганни Совачевої  “Україна таки буде! Спогади. Статті 
і замітки. Листи”).

дОРОгИ дО ÑЕБЕ
аж ніяк не театрознавчі роздуми

Ніна Бічуя

[Ірина Волицька-Зубко.  Лідія Данильчук: дорога до себе. – 
Вроцлав: Европейський центр одного актора,  2015]

Слово про книгу  “Наш театр” Григора Лужни
цького”  підготував до друку в “Записках …” (розділ 
“Матеріали”)  і також супроводив передмовою Олек
сандер Лужницький.  Зі вступним словом (Тамара 
Дубовик)  подаються матеріяли “Недруковане до
слідження  українського театрознавця Петра Пере
пелиці під назвою “Напередодні”  та ( Богдан Козак) 
“До білих плям”  з історії українського театру під час 
Другої світової війни”.

Світлана Максименко у “Критиці і бібліографії” 
виступає з рецензією на книгу Л. Брюховецької “Пе
рерваний політ. Українське кіно часів ВУФКУ: спроба  
реконструкції”. 

Розмаїття наукових зацікавлень, модерні підходи 
до розгляду окреслених нових проблем, приявність 
нових імен серед авторів публікацій. (Оглядач не хоче 
шукати похибок, та не мали б гріха члени редколегії, 
якби порушили традицію й подали у “Збірнику...” бо
дай короткі інформації про авторів) – усе це засвідчує 
про тяглість і тривкість роботи над “Записками...”, що 
її здійснює Театрознавча комісія НТШ.

Томик цей, у загадковій чорній обкладинці, з таким же за
гадковим Гамлетом  на цій обкладинці раз по раз вже віддавна 
потрапляє мені на очі. То на поличці поміж книжок удома, то 
я його кладу до  наплічника, ношу з собою, щоб  зазирнути на 
якусь першуліпшу  сторінку й вичитати якусь  зовсім несподі
вану фразу.  Могло бути таке:  “… в  наближенні до Шекспіра, 
зустрічі з яким прагнули чи не  від самого початку нашої спів
праці... У тому, що талант Лідії Данильчук закроєний на шекс
пірівську висоту – я не  сумнівалася ніколи…”.  Могло бути й 
щось інше…Інша думка, але в подібній тональності.

Я мала намір написати щось про цю книжку і про учасни
ків її створення.  Проте, не писала. Здавалося  –  і це заважало 
дуже – я не скажу нічого  більше, аніж говорить книжка сама. 
Я знаю обох учасниць дійства, тобто написання книги: авторку 
й героїню, я зустрічаюсь з ними доволі часто, ми розмовляємо 
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про  театр, мандрівки, редагування книг, про погоду. 
Про все на світі. Але я не пишу про цю книжку. Хіба 
що в тому, а чи в іншому записникові, на якомусь 
папері чи на самій книжці фіксую якісь розрізнені 
думки. Зовсім розрізнені. 

* * * 
…Львів театральний  неначе  захлинався радіс

тю: зі сцени до нього озивався Василь Стефаник, 
зовсім новий, інакший, ніж львів’яни знали його  
досі,  знали  й бачили; несподіваний і зовсім наче 
молодий, він  завойовував  Львів  самісінького кінця 
ХХ століття. “Білі мотилі, плетені ланцюги” – так 
називалась вистава за Стефаниковими текстами. 
Тобто – моновистава, вистава одного актора  – ні, 
однієї акторки (бо саме Акторки, запевняла, зреш
тою, Режисер). Лідія Данильчук – так звучить ім’я 
актриси. Режисер, вона ж і атор книги – Ірина Воли
цька, сценограф – Дарія Зав’ялова. Тоді, 1997 року, 
почалася історія  “Театру в кошику”, історія, запо
чаткована  блискавично – і  блискуче. Це не означає, 
що легко й просто. Ні, насправді це й  тепер нелегко 
(або ж, точніше, зовсім  нелегко) робити вистави й 
історію  незвичного для Львова театру; вони  були 
бездомні, без своєї домівки, тільки з кошиком, як 
і належалося  споконвіку  нормальному галицько
му театрові, дарма що вже почала утверджуватися  
с в о я (й до того ж незалежна) держава. Не прига
дую, бачила я  прем’єрний показ “Білих мотилів…”, 
а чи другу виставу чи й третю – правду мовлячи, не 
люблю прем’єр, відкриття виставок, презентацій кни
жок  – одне слово, нічого з елементом і присмаком 
показухи й реклами. Достеменно зате пам’ятаю, що 
відбувалось це  в приміщенні театру “Воскресіння”, 
й було  дуже людно і  дуже  радісно.

* * *
Коли вони познайомились, Авторка майбутньої 

книги  була щойно студенткою  театрознавчого фа
культету Ленінградського інституту театру, музики 
і кінематографії (тепер – Петербурзька академія  
театрального мистецтва), а  майбутня героїня цієї 
книги – акторкою  Одеського українського  музично
драматичного театру ім. Жовтневої революції (те
пер – ім. В. Василька). Знайомство відбулося  1979 
року  в Одесі, куди майбутня  театрознавиця історик 
(історикиня?), а також Авторка майбутньої книги  
прибула на  практику на телестудії  й замешкала в  
гуртожитку, в одній кімнаті  з Акторкою, майбутньою 
героїнею книги. Здається, вони тоді не надто спо
добалися одна одній, ба навіть поняття не мали, як 
далі розгортатимуться події, чим обернеться  їхнє 
знайомство; вони  не здогадувалися, що  доля, мабуть, 
зовсім не випадково звела їх разом  задля спільного 
пошуку “дороги до  себе”, задля того, щоб  чини

ли спільну, таку небуденну й таку потрібну роботу. 
Тодішня студентка  –  це Ірина ВолицькаЗубко, Ак
торка – Лідія Данильчук.

* * *
Від перших рядків до останніх книга сповнена 

теплого гумору, сповнена втіхи від того, що досить 
швидко між  ними обома, ровесницями, закохани
ми в театр, мистецтво  й  літературу, виникло  поро
зуміння й бажання ділитися  навзаєм своїми думками, 
спостереженнями, знаннями.  Навіть переповідати 
історію власного життя…За якийсь час їх  уже по
справжньому й на роки звів докупи Львів, а ще, як на 
мене,  неначе завжди реально присутній Лесь Курбас. 
Чому так кажу? Бо педагогом, духовною наставни
цею  Ірини Волицької  була Наталя Кузякіна, знана, 
талановита  дослідниця життя  й творчости  Леся 
Курбаса. Акторка Одеського театру працювала поряд  
з Наталею Ващенко, ученицею Леся Курбаса (саме 
їй, Лідії Данильчук,  старша колега залишила свій 
приватний щоденник,  свої спогади про  український 
театр тридцятих років).

* * *
Записуючи історію  “Театру  в кошику”,  історію 

спільної  з  Лідою Данильчук творчої співпраці, Іри
на Волицька не вдалася ані до  самопохвальби, ані 
самоствердження. Розповідь вибудувавши чітко й 
без зайвого патосу, вона справді творить виразний 
образ і самої акторки, й їхнього театру. Не скаржиться 
на труднощі; фіксуючи події, впроваджує читача  у 
простір  своєї історії, наче  на театральну сцену, де 
кожен може  побачити і результат роботи, і мотива
цію її, і  процес роботи: труднощі, дискусії, спільний 
задум, репетиції.  А обрáзи? Може, гнів? Гніву не 
було? Не так часто буває, що режисер з цілковитою 
довірою, визнанням  і вдячністю говорить про актора. 
“Кошик” не був задуманий театром  одного актора, 
у багатьох виставах  беруть участь акторичоловіки, 
а тому  це радше  Театр Однієї  Актриси. Режисер 
вірить Актрисі як  істинному професіоналові, знає  
спосіб її мислення, бачить  роботу над  створенням  
сценічних образів; хоча водночас не все так одно
значно, Актриса  людина  зі специфічним, непро
стим, не дуже легким характером, хоча відкрита до 
співпраці, надійного товаришування й готова навіть 
поступитись у чомусь… Хоча, звичайно, не завше… 
Таки не завше…  Помітно й інше: говорячи про Ліду. 
Данильчук, Авторка встигає і збоку і  зблизька при
глянутись  до себе самої.

Вона ж має  чималий  попередній досвід  як автор 
наукових досліджень та монографій, і хоч не твори
ла раніше вербальних портретів, поєднує – як би то 
сказати… – стиль науковця – дослідника з м’якшим 
стилем літератора: ніщо не  заважає   при читанні 
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сприймати написане. Від самого початку заявлений 
гумор, іронія й самоіронія без самозалюблености, 
точність вислову, приявність професіональної  лек
сики, термінології – без надмірности – й  несподі
вана поява  суто літературного образу, порівняння, 
метафора – творять гарний, прозорий стиль. Читач 
сприймає міркування  критиків і глядачів; допомага
ють ненав’язливо запропоновані цитати з відповідних  
публікацій, оповіді про зустрічі з театрознавцями,  з 
критиками, акторами  вдома й поза межами України. 
“Театр у кошику” “мандрує світами”: гастролі, участь 
у фестивалях, несподівані запрошення – визнання й 
нагороди.

 Безліч нагород, окрім, правда, постійного, влас
ного приміщення у Львові… І ось є ще ця книжка. 
Їхня книжка, Режисерки й Акторки, – одна із безлічі 
в започаткованій у Вроцлаві (Польща) серії  “Чорна 
книжечка з Гамлетом”;  видавець серії – Вроцлавсь
ке  товариство друзів театру та Осередок культури й 
мистецтва у Вроцлаві. Серед інших саме ця виріз
няється тим, що – двомовна. Український текст Ірини 
Волицької  тлумачила польською  Юлія Роговська
Регулінська.

* * *
Щойно повернулася додому після вистави. У 

Театрі ляльок – така величезна зала. Вона  здається 
незатишною зовсім, як діти можуть там  висидіти 
бодай п’ятнадцять хвилин – дивилась  “Украдене 
щастя”. “Кошиківці” примостились в “ляльковій” 
хаті. Вистава  була класна. Старші на двадцять років 
актори оповідали трагічну історію про украдене жит
тя. Ліда і всі грали так, наче це був спогад про  своє 
власне. Вистава – спогад.

Відповіді Лідії Данильчук на анкету  WRОSТІA 
(скорочено)

Чим є для Вас Театр Одного Актора?
Можливістю  самопізнання..
[Так, звичайно, – думаю я. – Пізнавати самого 

себе, але навіщо? Хіба ж не для того, щоб оповісти 
себе Іншому?]

Що, на Вашу думку, найхарактерніше для цього 
виду  мистецтва?

Це сповідальність, яка не терпить фальшу. Цей 
вид мистецтва  підвладний Акторові – Особистості, 
АкторуМайстру.

[Отже, сповідальність? Сходинки: пізнати себе, 
сповідатись – кому?]

Чому Ви займаєтесь цим видом театру?
Тому що у цьому театрі усе залежить  тільки від 

тебе. Ти з себе самого  твориш форму  і сам напов
нюєш її сенсом… Коли виходиш сам на сам з гляда
чем, ти маєш мати на це право.

[Це правильна відповідь? Куди зник Режисер? 
Тобто, Інший?  Хіба не він/вона дають тобі право?]. 

Польські рецензенти  називають театр Лідії Да
нильчук  “театром  магії”. Так, її   гра  заворожує, при
мушує забути про  те, що поруч хтось є, що  довкола  
хтось є, що існує світ якийсь інший поза  цим текстом, 
поза мовою тіла Актриси, її  долонь,  де записана її 
доля: хочеться роздивитись долоні, відчитати порухи 
кисті; у Стефаникових  “Білих мотилях…” вона –все
людське дитя  і матір  вселюдська.  Кошик служить  
людині  в різних ситуаціях.  В кошику можуть лежати 
писанки, хліб, дитина, пляшка вина, але        також 
і змія, і ніж, і старе шмаття. Й надкушене яблуко.  
Треба уважно приглядатись

“Авторка – академічний дослідник театру і вод
ночас режисерпрактик,  попри те приятелька Лідії 
Данильчук, в суттєво поглибленому й теплому есеї  
наближає  до читача особу й історію театральної 
кар’єри цієї непересічної акторки. Її текст  не тільки 
не  відхиляє окремих оповідок,  але також і завваг, 
що вдало пояснюють заплутані складні позатеатраль
ні контексти мистецького шляху героїні. Крім того,  
він  [текст] слугує джерелом знань  на тему змін [про 
зміни] в українському театрі, і втаємничує в інтим
ності змагань з матерією театру на рівні  філософії, 
аксіології  і технологій, що стали  долею творчих і 
рішучих  товаришок (Волицької Зубко й Данильчук), 
закоханих в сцену. В сцену,  де помічають  своєрідний 
інструментарій, за допомогою якого…”

Це мій незугарний переклад з польської, не по
правлений, без “саморедагування”. Як і діялог Ліди 
з інтерв’юером.

Здається, книжка має не зовсім точну назву. Все
таки  обидві вони, й Режисер, й Акторка, шукають 
і знаходять шлях до себе.  О б и д в і  приходять до  
якоїсь мети. Кожна до своєї. І  до спільної. Банально – 
але так є – паралельні лінії перетинаються десь там. 

Цій книжці властиве щось таке, чого не бачила я 
в жодній іншій. Вона не має завершення. І не може 
мати.  Тобто, з законами літературного  писання – все 
гаразд. Але тим не менше  вона не має кінця. Кожна 
нова вистава, що її  здійснюють Акторка і Режисер, 
є продовженням усього попереднього. Не знаю, чи 
мене  розуміють.

Я усвідомлюю необхідність структуризації. 
Структурованости. Але я  навіть слова цього не люб
лю. Скрипить, як кістка на здорових зубах. Я сприй
маю непричесане, розтріпане, розхристане. Книжки  
в моїй книгозбірні  на полицях  неструктуровано роз
кидані – не покладені, не поставлені. Розсипані.

Якби спробувати те, що я постягала, зібрати до
купи, розташувати якось ліпше. То… Ні, нехай собі. 
Так нехай і зостається. Правда, треба “сохранити” цей 
віртуальний рукопис. Зараз упіймаю курсор.
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Увесь наш проєкт можна б розглядати як ве
лике театральне дійство, що триває уже майже 20 
років. І сприяли цьому передовсім наші знакові ан
тології: “Приватна колекція” (2002), “Незнайома” 
(2005), “Дванадцятка” (2006), “БуБаБу” (2007), 
“Українські літературні школи та групи 60–90х рр. 
ХХ ст.” (2009), “НьюЙоркська група” (2012) та ін. 
Нерідко вони навіть створювалися за театральним 
принципом задля власної драматургії; крім того, у 
їхньому оформленні ми свідомо використовували 
світлини з театральних постановок чи барельєфів 
Львівського національного академічного театру 
опери та балету імени Соломії Крушельницької. 
Яскравий приклад – антологія “БуБаБу”, яку 
прикрасили фотографії бубабістів із театральної 
постановки Сергія Проскурні “Крайслер Імпе
ріал” під час одного із львівських “Вивихів”. Ан
тологія “Українські літературні школи та групи 
60–90х рр. ХХст.” (2009) навіть побудована так, 
щоб викликати в уяві читача величну будівлю 
Львівського оперного театру.

Світлини із “Крайслера Імперіала” та двох 
львівських “Вивихів” ми також використали в 
дизайні книг Віктора Неборака “Введення у Бу
БаБу” (2003, 2015), Юрія Андруховича “Моя ос
тання територія” (2009) та монографії дра Марка 
Андрейчика “Інтелектуал як герой української 
прози 90х років XX ст.” (2014, 2018).

Але ж читачів “Просценіуму”, напевно, цікав
лять передовсім наші видавничі проєкти, у яких 
безпосередньо присутній театр. Натепер маємо 
вже декілька книг, присвячених драматургії та те
атральним темам. Це дві книги Богдана Бойчука 
“Добрані п’єси” (2013) та поема в прозі “Кляса без 
вісти” (2014) – тримовне видання, у якому вміще
но переклад поеми англійською в інтерпретації ав
тора та його сина Романа і польською у тлумаченні 
Тадея Карабовича. Драматургія Богдана Бойчука 
цікава тим, що постала на тлі театральних рево
люцій 60–80 рр. ХХ століття, революцій Єжи Ґро
товського, Тадеуша Кантора, Пітера Брука, Аріани 
Мнушкін і, крім того, “театру абсурду”, а точніше, 
Семюеля Беккета. Поема в прозі “Кляса без віс
ти” – це, гадаємо, готова театральна постава, у 
якій живі й мертві, сучасне і минуле, біографічне 
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й уявлене, проза і поезія – співіснують на 
одній безчасовій площині.

Якось я висловлював думку, що май
бутні дослідники НьюЙоркської групи 
змогли б дійти до цікавих результатів, 
проаналізувавши вплив світового театру 
на творчість бодай двох її яскравих пред
ставників – Богдана Бойчука і Юрія Тар
навського. Обидва вони – великі театрали, 
які намагалися не пропустити жодної зна
кової вистави у НьюЙорку й залишили 
нам надзвичайно яскраві спомини про 
тогочасне театральне життя “Зеленого 
Яблука”. Частково їхні статті вміщено у 
книгах, зокрема Юрія Тарнавського “Кві
ти хворому” (2012) та Богдана Бойчука 
“Навіщо про це говорю. Вибрані статті. 
Театр. Балет. Література” (2017).

Та, певно, найтеатральнішим видан
ням “Приватної колекції” є книгапере
крутка (алігат) Богдана Нижанківського 
“Життя як театр: Свято на оселі” та інші 
твори з життя української еміґрації; Жит
тя як театр: “Актор говорить” та есе про 
львівську богему 30х рр. ХХ ст. й інші 
цікавинки” (2019). До цієї книжки співця 
львівської вулиці ввійшли твори про жит
тя української еміґрації та нариси й есеї 
з театрального і літературномистецького 
життя Львова 30х рр. ХХ ст. Усі ці тексти 
настільки театральні, що вони органічно 
об’єдналися під спільною назвою “Життя 
як театр”.

Цікавинки про театральне життя 
Львова можна відшукати і в інших на
ших виданнях, зокрема в книзі Оста
па Тарнавського “Літературний Львів 
1939–1944” (2013) та в антології “Летіло 
40 сорок” (2015); у зібранні “Паризькі 
настрої. Старомодна сукня львівського 
ринку. Хвилини Японії і Китаю” Степана 
Левинського (2020) читаємо також про 
японський театр.

Додам, що книга ще одного закохано
го у Мельпомену автора Зенона Тарнав
ського “Дорога на Високий Замок” 
(2018) – сама собою – справжнє театрльне 
дійство, текст так і проситься на сцену. І 
не тільки цей. Бо, скажімо, у Чернігівсь
кому молодіжному театрі успішно йде 
вистава за романом Петра Яценка “По
вернення придурків”.

Працюємо далі!
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[Циганик М. Франкіана Антона Крушельницько-
го / упоряд., автор вступн. cтатті Циганик М. І. – 
Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2021. – 456 с.]

Тримаю в руках нове наукове видання катедри 
театрознавства та акторської майстерности факуль
тету культури і мистецтв Львівського національного 
університету імени Івана Франка, упорядницею яко
го є доцент катедри, заступниця декана з навчаль
нометодичної роботи, кандидат філологічних наук 
Мирослава Циганик. Книга побачила світ завдяки 
фінансовій підтримці доктора економічних наук, про
фесора Степана Давимуки. Науковим редактором 
видання виступив доктор філологічних наук, профе
сор Львівського національного університету імени 
Івана Франка Святослав Пилипчук. Рецензентами 
були народний артист України, професор, академік 
Національної академії мистецтв України Богдан Ко
зак та доктор філологічних наук, професор Василь 
Івашків,  відповідальною за випуск – провідна ре
дакторка журналу “Просценіум”, член НСП України 
Ніна Бічуя.

“Франкіана Антона Крушельницького” є справж
ньою знахідкою в царині літературознавства та дже
релознавства: упорядниця вмістила в один великий 
том досі не зведені докупи матеріяли, літературно
критичні нариси, статті, листи та публікації Антона 
Крушельницького, що відшукала в архівах. Книга 
продовжує серію аналогічних катедральних публіка
цій. “Попередниками”, коли йдеться про українське 
театрознавство, були, зокрема, книги: Григор Луж
ницький. Український театр.: В 2х томах. [Передмо
ва, упорядкування Б. Козак], Львів, 2004 та Степан 
Чарнецький. Історія українського театру в Галичині. 
Нариси, статті, матеріали, Львів, 2013.

Про кого власне книга? І хто її герой? А. Крушель
ницький (1878–1936) – знакова постать у культурно
літературному житті Галичини кінця XIX – початку 
XX ст. Праця  цього відомого ученого, письменника, 
громадського діяча у галузі франкознавства, написані 
у 20–30х рр. минулого століття, належать до перших 
скрупульозних спроб дослідження творчости Івана 
Франка з погляду одного автора.

Зупинимося на кількох основних аспектах, про які 
йдеться в передмові М. Циганик. Авторка вказує, що 
досі ще надто мало розкрито здобутки А. Крушельни
цького у франкознавстві. Найціннішим у дослідженні 

цієї теми М. Циганик вважає вивчення взаємин між 
І. Франком та А. Крушельницьким. Також дізнаємося 
про родинний осередок А. Крушельницького, про 
перші роки навчання у Львівському університеті на 
філософському факультеті. Дебютував автор пере
кладами з польської (“Із циклу вігілій” С. Пшибишев
ського та “В гірничій дуброві” Ґ. Запольської), на які 
позитивно відгукнувся в рецензіях І. Франко. Саме 
реакція І. Франка на перекладацькі спроби А. Кру
шельницького визначила напрями подальшої різно
планової діяльности митця. І тут упорядниця слуш
но підкреслює, що І. Франко був першим читачем, 
критиком і видавцем письменницьких напрацювань 
А. Крушельницького.

Листування між обома ученими тривало 8 років 
(1904–1912) і стосувалось різних проблем. В основу 
педагогічних концепцій А. Крушельницького лягла 
стаття І. Франка “Конечність реформи учення руської 
літератури по наших середніх школах”. Спілкування з 
І. Франком суттєво позначилося на світогляді А. Кру
шельницького, який шанував літературнонаукові ви
моги вчителя і наставника: Франкове кредо “Мистец
тво із життя й для життя, мистецтво – ув’язнене тісно 

Марія РоМаНюК

Ì²Ж Л²ТЕРАТУРОЮ ² ÌИÑТЕцТВОÌ. 
фРАНк²АНА АНТОНА кРУШЕЛьНИцькОгО
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із життям, на послугах життя” він сприймав як осо
бисте.

Студією “Франко Іван (поезія)” А. Крушельни
цький заклав підвалини для формування франкознав
ства як окремої галузі науки, – вважає М. Циганик.

Дослідження поетичних творів І. Франка є 
найґрунтовнішим, і саме звідси й народилася студія 
“Франко Іван (поезія)”. Оскільки творчий доробок 
І. Франка багатовекторний та інтертекстуальний за 
своєю природою, його важко оцінити комплексно од
ному дослідникові, однак учень І. Франка спробував 
це зробити, понад 25 років вивчаючи його творчість. 

Отже, нині маємо унікальне видання, що допомо
же літературознавцям, франкознавцям ще уважніше 
поглянути на творчість І. Франка з позиції А. Кру
шельницького, та водночас відкрити для себе вираз
ніше постать автора досліджень, загублених досі в 
окремих виданнях, пресі, архівних документах.

У структурі книги представлено такі розділи: мо
нографії, видавнича діяльність, літературнокритичні 
нариси, статті, а також листування І. Франка з А. Кру
шельницьким. Показовим і посвоєму захопливим 
є те, що в листах І. Франко та А. Крушельницький 
часто радились та критично оцінювали власні літера
турні тексти. Питали думки одне в одного перш, ніж 
подавали до друку готові матеріяли; прислухались 
до порад, корегували та змінювали написане. Обид
ва учені спільно шукали можливостей для видання 
текстів, висловлювали побажання щодо стилю пе
редмов. Така тісна комунікація і довіра прослідко
вується упродовж усього листування І. Франка та 
А. Крушельницького.

Для зручнішого пошуку інформації у довідково
му апараті книги розміщений іменний покажчик та 
покажчик періодичних і серійних видань. Їх уклали 
М. Циганик та Євангеліна Олійник. Над дизайном та 
версткою видання працювала Інна Шкльода. 

Нижче додамо до попередніх міркувань Бліц-
інтерв’ю з авторкою передмови:

Марія Романюк: Скажіть, будь ласка, яким був 
Ваш шлях як науковця до дослідження франкознав
чого доробку Антона Крушельницького?

Мирослава циганик: Франкознавство у стінах 
Львівського національного університету імени Івана 
Франка є однією з пріоритетних ланок гуманітарис
тики, підтвердженням цього слугує як багатолітня 
діяльність Інституту франкознавства, так і численні 
напрацювання у цій дослідницькій галузі науков
ців Університету. Саме під час роботи в Інституті 
франкознавства я зосереджувала увагу на доробках 
українських письменників, літературознавців і літе
ратурних критиків, які вивчали творчість І. Франка.

Антон Крушельницький формувався як пись
менник у системі мислительських координат мону

ментальної постаті старшого ученого, і водночас був 
видавцем Франкових творів, автором біографічного 
нарису про життя і творчість Івана Франка та одним 
із перших дослідників його літературної спадщини. 

Зібрані та упорядковані першоджерельні матерія
ли франкознавчого доробку Антона Крушельниць
кого не є остаточним глибинним і всеохопюючим 
осмисленням багатогранної літературної діяльнос
ти Івана Франка, проте ілюструють перші кроки в 
українському літературознавстві до розуміння й 
вивчення мистецького спадку Каменяра та значною 
мірою визначають стратегію подальших досліджень 
у цій царині. 

Окрім того, вважаю, що видання книги “Фран
кіана ...” дає можливість розширити й популяризу
вати творчий доробок Крушельницького, розкрити 
еволюцію франкознавчої думки, яка змінювалася 
відповідно до історичних умов. 

М. Р.: Безперечно, творчий доробок Антона Кру
шельницького витворився під впливом тогочасних 
культурноісторичних умов. На які ще мистецькі 
вектори його діяльности вдалося натрапити під час 
роботи над цим виданням?

М. ц.: Антон Крушельницький справді був ба
гатогранною творчою особистістю. Наприклад, для 
історії українського театру вагомим є період його 
театральнокритичної діяльности 1900–1902 років. З 
Театром Товариства “Руська Бесіда” він познайомив
ся завдяки своїй дружині, Марії Слободівні, акторці 
цього театру в 1879–1904 роках. Опинившись у вирі 
театрального життя Галичини, Крушельницький у 
періодичних виданнях “Буковина” та “Діло” опуб
лікував низку рецензій на тогочасні постави Театру 
Товариства “Руська Бесіда”, зокрема на п’єсу Толс
того “Влада пітьми”, драму Михайла Старицького 
“Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці”, п’єсу Івана 
Тогобочного “Жидівкавихрестка”. Рецензії відзнача
ються фаховим аналізом драматичного матеріялу та 
детальними характеристиками професійних якостей 
акторського складу. 

Пробував свої сили Антон Крушельницький та
кож як драматург, проте особливого успіху на цьому 
полі не здобув. 

Знаємо, як трагічно на 58році обірвалося життя 
Антона Крушельницького. В історії України 3 лис
топада 1937 року стало днем винищення цвіту ук
раїнської інтелігенції. Разом із Антоном Крушель
ницьким в урочищі Сандармох Медвеж’єгорського 
району Республіки Карелія вбито Валер’яна Підмо
гильного, Миколу Куліша, Леся Курбаса… Було це 
невідшкодовною втратою для нашої культури. Неза
вершеними зосталися їхні унікальні задуми, тож тим 
більше наступні покоління покликані якнайпильніше  
досліджувати спадщину цих митців.
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АННА. З НАÌИ...

Майя ГаРБузюК

Ганна Костівна Липківська (18 травня 1967 – 
24 березня 2021) – кандидат мистецтвознавства, 
доцент, відома театральна критикиня, педагог, 
режисерка, театральна діячка. Авторка понад 500 
статей з питань сучасного театру й драматургії у 
провідних фахових виданнях та ЗМІ.   Розробниця й 
викладачка навчальних дисциплін “Теорія драматур-
гії”, “Сучасний театральний авангард”, “Порів-
няльний аналіз п’єси та вистави”, “Драматичний 
театр України новітньої доби (1986 – 2008 рр.”) 
та ін. у Київському національному університеті 
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Ка-
рого, Київській муніципальній академії естрадного 
і циркового мистецтва. Членкиня та голова журі 
низки театральних фестивалів, зокрема “Київська 
пектораль” та “ГРА”.

Говорити у минулому часі про Аню ще важко. 
Вона досі з нами – ледь не кожного дня виникає тема 
чи спогад, що повертають до неї. Прем’єри, фести
валі, акредитації, Київ, ІваноФранківськ, Львів... 
Пам’ять ніби опирається слову “була”... 

Хіба що почати здалеку? 
Ми познайомилися 1984 р. у Києві, на вступних 

іспитах до Київського державного інституту теат
рального мистецтва ім. І. К. КарпенкаКарого (нині 
Київський національний університет театру, кіно і 
телебачення ім. І. К. КарпенкаКарого). Абітурієнтки 
Аня Липківська і Майя Ілюк належали до геть різних 
світів. Аня, онука славетної актриси Катерини Ос
мяловської, театральна дитина ледь не з пелюшок, 
столична випускницяшколярка із величезним те
атральним запліччям та природною впевненістю у 
власних силах, почувалась старшою в групі тих, хто 
того року випробовував своє щастя на порозі пре
стижного вишу – хоч і була за роками чи не наймо
лодшою серед нас. Для мене – дівчинки з провінції, 
нерішучої, сповненої сумнівів, хоч і з червоним дип
ломом Львівського державного музичного училища, 
Аня була взірцем вступницітеатрознавиці: ерудиція, 
знання театрального світу, сміливість і рішучість. 
Тоді театрознавство було популярним – тож і конкурс 
був чималий, і готувались до екзаменів  ми дуже від
повідально. 

На вступному іспиті з театрознавства абітурієнти 
дивилися, щоб написати рецензію, славетний “Виш
невий сад” у Театрі ім. Лесі Українки. Це було моє 
перше знайомство із київськими театрами, із режису
рою Ірини Молостової і сценографією Данила Лідера, 
тому знаменита і стільки разів потім переказана уже 
своїм студентам вистава тоді залишилась для мене 

таїною за сімома печатями... Для Ані, звісно  – ні, 
вона блискуче склала вступні іспити, і фахові, і за
гальноосвітні. У мене ж, відмінниці по життю – після 
невдало написаної екзаменаційної театральної рецен
зії – стався злам, і я забрала документи, не завершив
ши усіх іспитів. Аня ж стрімко увійшла у студентське 
життя. 

Продовжилось наше знайомство вже через рік, 
коли і я стала студенткою КДІТМу ім. І. К. Карпенка
Карого, спочатку – заочного відділення. Під час сесій 
ми бачились із Анею часто – науковим керівником 
нашого курсу була професорка Валентина Ігорівна 
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Заболотна, з якою Аню у той час поєднували най
тісніші професійні і людські взаємини. Тож на всі 
прем’єри й столичні театральні події ми потрапляли 
здебільшого разом. Валентина Ігорівна навчала нас 
професійного “виживання” –  водила на прем’єри 
та передпокази, кидала у “крижану воду” публічних 
обговорень, де ми пробували опановувати власні дум
ки, емоції, страхи й переживання. Звісно, Аня була 
першою серед нас, хоча й далі залишалась наймолод
шою – можна було тільки подоброму заздрити на її 
серйозні й “дорослі” критичні висловлювання, що 
свідчили про появу в українському театрознавстві 
молодої “зубатої” критикині. 

Коли ж мені пощастило перейти на денну форму 
навчання, товариство Ані стало постійним – адже 
невеликі чисельно курси театрознавців дружили 
між собою і були фактично нероздільною тусовкою 
фанатів, які гасали з вистави на виставу, з події на 
подію. Друга половина 1980х рр. – то був захоплю
ючий і надзвичайно динамічний час кардинальних 
змін у театральному житті: виникали десятки теат
рівстудій, оновлювався репертуар, народжувалися 
нові покоління режисерів, змінювалися театри та їхня 
мистецька мова. Неможливо сьогодні порахувати, 
скільки тоді було відвіданих разом прем’єр, скільки 
відбулося дискусій і розмов. Усі ці аналітичні спос
тереження й досвід лягли в основу її дипломної ро
боти, пізніше – дисертації, а також у чисельні статті, 
що сьогодні дозволяють зрозуміти головні напрямні 

розвитку українського театру того часу, і за якими сту
дентитеатрознавці в Україні вчаться “бачити” театр 
кінця 80х – 90 рр. ХХ ст. Аня систематизувала, про
аналізувала, науково осмислила – сьогодні вже для 
історії українського театру – той складний та стро
катий період, що став переламним для української 
театральної культури. Саме тоді ми почали активно 
наздоганяти й привласнювати европейський досвід, 
що й підкреслювала у своїх дослідженнях  Г. Лип
ківська. Культовими для нашого, молодого тоді теат
рального покоління, були кілька вистав: “Момент” за 
В. Винниченком в режисурі А. Жолдака (Київський 
академічний театр ім. І. Франка) та “Археологія” 
О. Шипенка в режисурі В. Більченка (Київський мо
лодий театр). Виставі В. Більченка Аня присвятила 
і тоді, і згодом – вже у ретроспективі – багато уваги. 
Варто сподіватись – достатньої для майбутніх істори
ків театру, аби належно вписати цю знакову виставу 
в історичний контекст [1].  

Аня стрімко завершила аспірантуру, захистила 
кандидатську дисертацію, видала монографію. Все 
це було якось правильно, послідовно й рішуче. Тоді 
нечасто видавали книжки з театрознавства, і вихід 
Аниної праці став справжньою подією. На жаль, не 
довелось побачити на сцені її режисерських робіт, 
в які було вкладено стільки сил, сподівань, любо
ви: “Що ви загубили у чужих снах? (Санта Крус)” 
за М. Фрішем (Київський академічний театр драми 
і комедії на лівому березі Дніпра)), “Музика друга” 

Анна Липківська  (четверта зліва) в гостині на кафедрі театрознавства та акторської майстерности ЛНУ імени Івана 
Франка, 2001 р. Архів кафедри.



131

М. Дюрас та “Дуенья” Р. Б. Шерідана (обидві – Чер
нігівський молодіжний театр). Цей досвід, отримати 
який допоміг, зокрема, Едуард Маркович Митниць
кий у Театрі на Лівому березі, здається, залишився 
одним із найцінніших у житті для Ані. Принаймні, 
багато років по тому, у розмовах, вона так чи інакше 
згадувала ці вистави, людей, з якими працювала, час, 
в якому була однозначно щаслива. У  її режисерських 
роботах розкрилась – як здається сьогодні – інша, 
несподівана Аня: дуже людяна й емпатійна, при
страсно, пасіонарно закохана у театр і його творців, 
Аня – друг, Аня – жартівниця, Аня – режисерка й 
вигадниця найсвітліших емоцій та почуттів. По тих 
її виставах залишились відео і авдіо спогади, здатні 
до стирання – але людські щирі стосунки і взаємна 
любов колективів, з якими працювала Аня чи то у 
Києві, чи в Чернігові – залишались незмінно живими, 
дуже теплими й близькими. Це засвідчували короткі 
репліки, дзвінки і смски, які лунали в Аниному те
лефоні, її короткі розповідіспалахи або блискавичні 
цитати з текстів п’єс, які вона ставила, або ж – просто 
пам’ятні дрібнички, що заповнювали її квартиру під 
“Золотими воротами” і які – навіть найменші – вона 
уміла цінувати і берегти. Аня належала до людей, 
які захоплювалися талановитими митцями, і її лю
бов до тих, кого вважала найкращими, була не тільки 
вірною, а й дієвою. Ця вірність і підтримка набували 
деколи дуже суб’єктивного, пристрасного, місійного 
виміру – але ж дай Боже нам усім такої внутрішньої 
сили і небайдужости у справах не лише власних – а 
й наших колег!   

Аня була надзвичайно відкритою до світу. Щойно 
впали кордони, а вона одразу помандрувала чи не з 
першими екскурсійними автобусами Европою – оти
ми, що вночі переїзд, а кожного наступного дня нова 
европейська столиця. І до Святої землі. І до Туреч
чини. І НотрДам вона встигла побачити до пожежі, 
і античні амфітеатри – як же без них театрознавиці! 
Пригадуються її кумедні, часто самоіронічні оповіді 
про пригоди у таких мандрівках – зазвичай пов’язані 
із побутом, новим досвідом, культурними відмін
ностями... Спостережливе око Ані уловлювало най
дрібніші деталі, зауважувало те, що залишалось не 
поміченим для більшости... А коли з`явилося власне 
авто – Кінбурзька коса, Арабатська стрілка, рідна 
прадідівська Полтавщина, Одеса стали ближчими не 
тільки для Ані, а й її друзів, і незмінної колежанки 
упродовж багатьохбагатьох років – театрознавиці і 
психолога Ельвіри Загурської.... Аня була втіленням 
мандрів – незмінно веселих, емоційних, з дотепними 
коментарями до придорожніх написів і таблиць, із 
враженнями і клопотами досвідченого драйвера, їй 
дуже личили кермо автівки і розмови про дороги в 
Україні...  

Після тривалої перерви по завершенні навчання 
ми зійшлися з Анею ближче на V конгресі Міжна
родної асоціяції україністів 2002 р. у Чернівцях, де 
виступали із доповідями. Мене і колегу, Світлану 
Максименко, запросив туди наш науковий керівник, 
професор Р. Я. Пилипчук. Аня говорила про сучасну 
українську режисуру зламу ХХ–ХХІ століть – про 
кризу, яка справді охопила тоді цей ключовий теат
ральний цех, про ті проблеми, які вже накопичились 
і які загрожували зникненням режисури як професії 
в молодій Україні. Ця доповідь була видрукувана у 
“Просценіумі” наступного року [2], і сьогодні цей 
текст дозволяє усвідомити стан проблеми на початку 
нашого століття й тисячоліття – і для історичного 
контексту, і для розуміння того, звідки ми вирушали, 
де перебуваємо нині, куди йдемо. Про ті спекотні 
й загалом безтурботні чернівецькі зустрічі нагаду
ють світлини дуже приватного характеру, не публіч
ні, бешкетні. Ось таку Аню – компанійську, веселу, 
збитошну – відтоді і пам’ятаю.  

Проте бачила й іншу Ганну Липківську: поважну 
лекторку, запрошену новоствореною катедрою теат
рознавства та акторської майстерности Львівського 
національного університету імени Івана Франка. Аню 
порекомендувала для викладання її старша колега – 
професор В. І. Заболотна. Студентів тішила молода 
столична амбітна викладачка: приносила із собою 
подих вируючого київського театрального життя 
(Львів у той час був набагато бідніший на театраль
ні враження), гумор у переміш із серйозністю, вузь
кофахову інструментальну точність у поєднанні із 
світоглядною широчінню. Ганна Костівна уміла бути 
і жорсткою, і категоричною (йшлося, наприклад, про 
непоступливого випускника, який хотів писати дисер
тацію під керівництвом Ганни Костівни, але винятко
во за своєю улюбленою темою – тому й не сталося). 
Хай би в які драматичні конфігурації укладала доля ці 
взаємини – завжди залишалося “віконечко” любови, 
через яке можна було порозумітись і почути одне од
ного. Наші театрознавці виростали на книжці Г. Лип
ківської ”Світ у дзеркалі драми”, що вийшла друком 
2007 р. Схвальну рецензію на книгу написав відомий 
львівський літературознавець Богдан Тихолоз [3], на 
той час – за сумісництвом викладач нашої катедри, а 
нині – директор Національного музею Івана Франка у 
Львові. Ми замовляли необхідну кількість примірни
ків – і купували їх в авторки оптом, коли хтось бував 
у Києві (поштою у ті часи мало хто користувався). 
Досьогодні цей підручник залишається базовим для 
викладання театрознавчих дисциплін.  

Аня писала справді багато. В “Український те
атр”, “Телекритику”, “Контрамарку”, “Art line”, 
“Профіль”, газети “День”, “Столичные новости”, 
російський журнал “Театральная жизнь”, польський 

Ìайя гАРБУЗЮк
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“Teatr” та ін.  Від 2002 р. Анна Липківська стала бажа
ним автором журналу “Просценіум”. Її перша стаття 
на наших сторінках вийшла вже у другому з черги 
номері і мала промовисту назву: “Арія київського 
гостя” [4] – справді, у більшості випадків інформа
ційним приводом для публікацій у нашому журналі 
ставали чергові львівські театральні враження або ж 
аналіз нових київських вистав: прем’єри у заньківчан 
(“Андрей” В. Герасимчука, “Маргаритка” А. Салакру, 
“Загадкові варіяції” Е.Е. Шмітта), “Картотека” Т. Ру
жевича у Польському театрі, “Неймовірний бал” у 
Київському національному театраі російської драми 
ім. Лесі Українки та “Отелло” у Київському націо
нальному театрі ім. І. Франка, шекспірівські вистави 
у столичних театрах [5].   

Сказати, що Аня жила театром – не сказати нічого. 
Вона без нього не дихала, не уявляла світ. Задовго до 
фестивалю “ГРА” Ганна Костівна  “обійняла” своєю 
увагою театри поза столицею: Донецьк, Луцьк, Чер
нігів, Черкаси. З появою “ГРИ”, в яку вклала стільки 
зусиль та думок як голова журі Першого (2018), Дру
гого (2019), Третього (2020) фестивалів – усе набуло 
якісно і кількісно іншого масштабу. Недаремно остан
ня публікація Г. К. Липківської у “Просценіумі” – про 
“ГРУ” [6]. Від’їжджаючи в черговий тур для огляду 
вистав, одна з експерток “ГРИ”, моя колега і членки
ня редколегії “Просценіуму”, Світлана Максименко, 
запитала – що зробити для журналу? – “Інтерв’ю з 
Анею про фестиваль”, – не задумуючись відповіла, 
бо вже давно планувала таку публікацію.   

Пам’ятний перший тур експертів “ГРИ”, до числа 
яких отримала запрошення саме від Ані, мав таку 
неймовірну шаленість, таку відчайдушність, ніби ми 
проривались у якусь іншу реальність, долали якісь 
неймовірні відстані, хоча насправді все відбувалось у 
межах України. Але якою справді неохопною, неозо
рою й величезною, і маловідомою вона виявилась у 
театральному сенсі! Скільки разів було сказано “упер
ше”: уперше за багато років професійна критика приї
хала до Мукачевого і Берегового, уперше театри з усіх 
регіонів України вступили у конкурентну боротьбу за 
вихід у фінал, уперше театральний ландшафт набував 
системного й окресленого вигляду  – деталі, висоти 
й низини цього ландшафту постійно докреслюють і 
досліджують наступні й наступні фестивалі – і хай 
їх буде багато!

...Доля так покерувала, що упродовж останніх 
кількох років дедалі частіше зупинялась під час відві
дин Києва саме в Ані. Тому найтепліші і, мабуть, най
сильніші спогади – приватні, складені з безлічі бесід 
на кухні, з ранкової кави із сиром дорблю (який ми 
з Анею так любили, а Еля – ні), із наповнених вечір
ніх келихів та всіх тих смачнющих страв, які Аня 
готувала ретельно й відповідально – наче рецензії 

писала... Як господиня вона була надзвичайно тур
ботливою й опікунчою до своїх гостей. І як це заведе
но – обов’язково щоразу намагалась щось подарувати 
в дорогу. Так у мене з часів Помаранчевої революції 
залишився подарунок від неї – трикотажна шапкаву
шанка... А якогось разу Ані закортіло шампанського 
“брют” – попри вічну зайнятість у таких поїздках, 
довелось його відшукати, щоб догодити господині. 
Яке ж це було смакування – у сам розпал сезону по
луниць! Найчастіше ж усе визначалось асортимен
том нічної крамниці у підвальчику неподалік Аниної 
квартири – проте без надміру, адже головними за
лишались розмови, розмови, розмови... Аня чудово 
розумілась на важливих життєвих речах: доброму 
алкоголі, якісному взутті, красивому одязі, сучасних 
машинах, вихованні собак, футбольних матчах – цей 
перелік ще можна продовжувати... Але насправді ми 
весь час розмовляли про інше. Про театр. Про Ук
раїну. Про книги. Про викладання. Про релігію. Про 
митрополита Липківського, яким неймовірно пиша
лась його праправнучка і пам’ять про якого була для 
неї священною...

Цікавилась кожною найменшою дрібницею, 
пов’язаною із його ім’ям. Разом із батьком, Костян
тином Олександровичем, якого обожнювала, доклала 
величезних зусиль для повернення в Україну імени й 
духовної спадщини митрополита Василя Липківсь
кого. Маю в дарунок від Ані монету, викарбувану 
на честь митрополита Липківського, і дорожу нею 
надзвичайно. У травні 2018го – проїжджаючи ав
том до Чернігова на виставу до театру ляльок – повз 
Биківнянський ліс, зза керма Аня тихо промовила: 
десь тут, найпевніше, і був розстріляний митрополит 
Василь Липківський...  Як раділи ми разом із нею на
данню Томоса як найвищій світовій справедливості, і 
плакали, і листувались у месенджері безперервно, із 
незліченними знаками оклику і трикрапками...

Аня і Майдан – це окрема тема, про яку, мабуть, 
знаю найменше деталей. Знаю тільки, що її квартира 
неподалік Золотих воріт перетворилась на один із 
пунктів підтримки Майдану, а потім – фронту, знаю, 
що була вона у цій боротьбі затятою і непереборною, 
і спідометр її машини накрутив не одну тисячу кіло
метрів на цих дорогах. І те, що театр у Маріуполі від 
2014 р. став для неї пунктом докладання особливих 
зусиль – цілком закономірно і навіть передбачувано. 
Вона почала їздити туди ще у той час, коли було не
безпечно і якось дужедуже далеко. Як тільки пусти
ли перші потяги після обстрілів. Мабуть, саме так і 
виглядає театрознавець на фронті – бо ж  фронт – це 
не лише лінія вогню, а й протистояння світоглядів і 
світів. На сцені – зокрема.

У новій освітній інституції під назвою НАЗЯВО 
Ганна Костівна посіла почесне високе місце так зва
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ного ГЕРа – голови експертної ради зі спеціальности 
026 Сценічне мистецтво. Мені як гаранту освітньої 
програми з театрознавства у рідному Університеті, у 
2019 та 2020 рр. довелось двічі проходити процедуру 
акредитації освітніх програм – бакалавра та магістра. 
Присутність Ані там, “нагорі”, робило цей процес– ні, 
не легшим, але трохи спокійнішим для душі. Бо фах
івець на своєму місці – це безцінна і нечаста у нашій 
країні річ, а “своя людина” у нашому випадку слугу
вала гарантією професіоналізму й справедливости. 
Тому й дорікнула Аня мені десь у січні цього року за 
те, що у новорічному фейсбучному пості подяки не 
згадала про неї. Я віджартувалась, мовляв, вас там, на 
освітянському небесному олімпі, майже не видно із 
грішної землі. Вибач, Аню, за той небесний олімп...

Останній, ковідний, рік не дав нам змоги поба
читись. Коли Аня прилітала (обирала літак замість 
потяга, аби не ризикувати) до Львова на прощання 
із Романом Віктюком, я тільки відновлювалась після 
ковідного маратону, не наважувалась виходити на 
люди, думалось – ще встигнемо попити кави у Львові, 
іншим разом... І кілька запланованих моїх відвідин 
Києва взимку цього року також відмінились. Аня над
силала в месенджері зворушливу фотографію Мер
ліна – ждемо, приїжджай! – дякувала їй, жартувала 
у відповідь, і знову відкладала на потім...  

Останній кадр, що залишився у пам’яті – екран 
ноутбука, захист онлайн кандидатської дисертації на
шої колеги Ірини Чужинової, у якої Аня була опонент
кою. Вона паралельно ще давала завдання студентам 
(викладала у Київській міській академії циркового та 
естрадного мистецтва), а потім на сам момент висту
пу у її квартирі зник струм – і Аня виступала з теле
фону, швидко зорієнтувавшись та дотримавши жанру 
і стилю наукового заходу. А чи могло бути інакше? 

Потім несподівано посеред дороги до Львова про
лунав телефонний дзвінок – у Києві колеги з Академії 
розшукували Аню, від якої не було звісток.  Так я 
довідалась про її хворобу і лікарню... Це було 15го 
березня, у понеділок. А 24го, у середу, Ані не стало... 
Ця звістка застала мене далеко від дому, у Дніпрі, 
на фестивалі “Січеславна”. І тільки у найглухішому 
закутку Монастирського острова, дивлячись на водну 
широчінь, змогла я трохи отямитись. А повертаючись 
до справ, побачила на одній із прибережних величез
них будівель велетенське графіті: Г Р А. Воно чита
лося здалеку і було наче адресоване мені. Здалося на 
мить, що Аня десь зовсім поруч...    

Як пам’ятаєте, у львівському тюгівському “Гам
леті” в режисурі В. КозьменкаДелінде 1981 р. було 
чотири Гамлети. Вони вмирали за чергою – останнім 
залишався і гинув ГамлетДраматург (С. Кустов).  Бо 
він мав протримати інтригу найдовше. Бо знав, що 
було й буде. Навряд чи Аня бачила цю виставу, але 

точно про неї читала і знала. Вона взагалі любила 
“Гамлета” і вільно цитувала не тільки оригінал, а й 
чисельні версії. Не забуду, як після мого захисту ди
сертації, присвяченої поставам “Гамлета” у Львові, 
Аня просто в коридорі Інституту ім. Рильського де
кламувала “Гамлета” Леся Подерв’янського і вимага
ла відповіді, чому цей текст не увійшов до розгляду 
дисертантки. А я – безтямна від хвилювань – намага
лася виправдовуватись, аж поки ми не розреготались 
до сліз... 

До чого це я? До того, мабуть, що Аня була та
ким ось Драматургом. Її захопленість теорією драми, 
режисурою і театральною критикою врештірешт, 
здається, мали один ґрунт – прагнення вивчати і до
сліджувати різні життєві, поведінкові, сюжетні мо
делі. Досліджувати і діяти. І тому вона не любила, 
коли за неї приймали рішення. І тому конструювала 
свою долю сама. Деколи – рішуче й гостро  усупереч 
обставинам. Але завжди – чесно перед самою собою 

Ìайя гАРБУЗЮк

Театрознавиці Анна Липківська (зліва), Світлана Максименко 
та Майя Гарбузюк. Чернівці, 2002 р. V Міжнародний конгрес 
асоціяції україністів.
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і власним сумлінням. Завжди – з любов’ю до театру. 
Відтепер – назавжди...

Скажу непопулярні слова: по людині, навіть 
такій талановитій і плідній, залишаються не лише 
тексти, книги, і навіть зовсім не вони. Залишаєть
ся  неймовірна вітальна енергія і любов, періоду 
розпаду яких у цьому світі ще не вирахував жоден 
учений – і тільки в їхньому ореолі, у цьому сяйві 
набуває справжнього сенсу усе, що було написане, 
мовлене, зроблене. 

 
P.S. Цей текст змогла завершити лише у потязі. 

Пам’ять на рейках працює якось поіншому, відри
ваючись від землі. Скільки тисяч кілометрів – за
лізничними, автомобільними, повітряними марш
рутами – подолала театрознавиця Ганна Костівна 
Липківська! Скільки б іще їх мало бути... Скільки б 
написала і скількох би підтримала... За вікном потя
га – Байкове кладовище, місце її вічного спочинку. 
Якої втрати ми зазнали – усвідомлюватимемо пос
тупово і довго. Дякуємо Тобі, Аню, за пристрасне, 
осмислене, рішуче життя!  

 
червень 2021, Львів-Київ.
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Не стало Бориса Міруса...
 Тринадцятого квітня 2021 р. обірвалась ще одна 

нитка, що в’язала нас з епохою корифеїв театру, які 
виконали свою історичну місію так, як не змогли ви
конати представники жодного іншого виду мистец
тва. 

Не стало Бориса Міруса. 
Він походив з села Синякове, що тепер  є одним з 

передмість Чорткова;  народився 19 серпня 1928 року. 
Ті краї називають Золотим Поділлям. Звідти Соло
мія Крушельницька. Звідти Богдан і Левко Лепкі, що 
сотворили безсмертний прощальний гімн українців 
“Чуєш, брате мій”; той гімн прозвучав останнім да
рунком йому, Великому Акторові, на Личаківському 
цвинтарі у Львові від усіх, хто шанував його талант, 
за незрадливе служіння Національному академічно
му українському драматичному театру імени Марії 
Заньковецької. Душа Актора приєдналась до довгої 
вервиці тих, хто вже ніколи не повернеться і про кого 
не маємо права забувати.

У думці зринали вірші Миколи Некрасова, напи
сані на смерть Тараса Шевченка: 

Все йому знане: тюрма петербурзькая,
Допит, заслання, жандармів люб’язності,
Сині, безкраї степи оренбурзькії,
Ґрати залізні... У скруті, в незнаності,
Вічно образи холодні приймаючи,
Жив він солдатом – з солдатьми нужденними,
Міг і загинуть від лиха щоденного,
Певне, що й жив лиш того дожидаючи.  

   (Переклад П. Усенка)

Правда,  тюрма була радянською, степи не орен
бурзькі,  – була вічна мерзлота і  вугільні нори Пів
ночі, де в’язневі подавали порціями повітря, аби не 
задихнувся...

І все ж він був щасливою людиною. Дякував 
Творцеві, що він артист. Своїх вісім найкращих років, 
проведених на каторзі у Воркуті, він  віддав людям, 
аби хоч рідним словом полегшити їхнє становище, 
підтримати дух, нагадати про рідний край, який чекає 
на їхнє  повернення: бо боротьба ще не закінчена...

 Після каторжної праці, коли підкошувались  ноги 
і паморочився світ, замість хвилі  відпочинку  йшов, 
аби підготувати для них чергову виставу.

НЕ ÑТАЛО БОРИÑА Ì²РУÑА...

Йому за це платили любов’ю, якою рідко коли 
міг похвалитись будьякий артист. В’язні ризикували 
своїм життям, аби зберегти його, охоронити від мсти
вих лап озвірілого начальства, яке за кожної нагоди 
відправляло його до карцера з цементованою долів
кою, де мусив спати.

Утік з рідного села до Львова, аби заховатись від 
рук НКВД. Знав, що коли повернеться, то буде зни
щений, як його брати й сотні людей у відомій своїми 
звірствами тюрмі в Чорткові… Спочатку його вря
тували курси кіномеханіків пересувних установок, 
потім ті ж курси для стаціонарних установок, потім 
навчання в Політехнічному інституті, куди брали 
всіх охочих просто з вулиці, без вступних екзаменів. 
Не знав, як житиме далі, поки одного дня не нади
бав оголошення про набір у студію Театру ім. Марії 
Заньковецької, який із Запоріжжя щойно переїхав у 
Львів.

…Набрався відваги зайти через службовий вхід. 
Ніби якась невідома і незбагненна сила штовхнула 
його туди. Підійшов якийсь чоловік і запитав, кого 
він шукає. Це  був посланець долі. Розповів йому 

Роман ГоРаК

Борис Мірус
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все, як на сповіді, чого він тут і чого не може повернутись додому. Тим 
посланцем був артист театру Роман Гузій. Вислухавши хлопця, вирішив 
підготувати його до  вступу. 

Перед комісією прочитав вірша, якого  готував з Романом Гузієм, потім 
прозу. Сам відчув, що погано. Цілком впав на духові. Потім казали зіграти 
етюд: хлопця ведуть на розстріл, і він має крикнути  ворогам: “За що?”.

Яка іронія долі! Ніби це вели на розстріл не якогось хлопця, а його.  
Зіграв те, що чекало його. Підійшов один з членів екзаменаційної комісії, 
поклав йому руку на плече і сказав, що він прийнятий у студію.

Доля дала йому учителів, яким був вдячний до смерти. Вони виправили 
його ваду мови.  Він став улюбленим учнем Віктора Івченка, видатного 
режисера театру, а відтак і  кіно.

Уже студійцем мав щастя грати з Лесею Кривицькою, великою актрисою 
передвоєнного театру Володимира Блавацького; з легендарним актором 
театру “Руської бесіди” Іваном Рубчаком, а також корифеєм театру та учнем 
Марії Заньковецької Борисом Романицьким.

Борис Мірус. 
Під час навчання у театральній студії.

Випуск театральної студії Театру ім. Марії Заньковецької 1945– 1948 р.

НекРоПоль
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Блискуче зіграна головна роль у дипломній роботі “Єгор Буличов та інші” 
Максима Горького відкрила йому дорогу в трупу заньківчан.  Кореспондент 
“Львовской правды” в рецензії на виставу писав: якщо таких артистів випус
кає студія театру, то в цього театру велике майбутнє. Борисові Мірусу було 
тоді двадцять  років.

А невдовзі він  мав зіграти в другому складі роль  Андрія Бєлугіна у п’єсі 
О. Островського та М. Соловйова “Одруження Бєлугіна”. В першому складі 
цю роль готував Олександр Гай, пізніше народний артист СРСР, який приїхав 
з Москви і на артистів провінційного Львова дивився зверхньо. Після двох 
прем’єрних спектаклів він втратив голос. Виставу, тим більше прем’єрну, не 
можна було відміняти. З однієї вранішньої репетиції в цій ролі Віктор Івченко 
випустив на сцену свого учня Бориса Міруса. Яка величезна віра вчителя! 
Весь театр прийшов на виставу. Про неймовірний успіх Бориса досі з подро
бицями розповідають старші актори молодшому поколінню.

На одній з вистав  був присутній Іван Чабаненко, який обіймав посаду в 
уряді, що відповідала теперішньому статусу міністра культури. Він був од
ночасно й викладачем Київського театрального інституту (нині – Київський 
національний університет театру, кіно і телебачення імени Івана Карпен
каКарого – ред.). Захоплений роботою молодого артиста, зустрівся з ним 
і запросив вступити на навчання в інституті в його групу, до того ж обіцяв 
йому організувати  перегляд  усіх  вистав МХАТу, що на той час мав бути  на 
гастролях у Києві.

Слова дотримав. Коли Борис Мірус йшов на спектакль “Ярмарок 
лихослів’я” , його схопили п’ятеро енкаведистів і відвезли до внутрішньої 
в’язниці НКВД на вулиці Короленка, 33. Його узяли за емісара від Західної 
України, який приїхав перевіряти мережу підпільної антирадянської органі
зації на Наддніпрянській Україні. Затримали на підставі фальшивих свідчень 
його колишнього друга, студента театрального інституту, що не витримав 
катувань та зізнався в існуванні якоїсь мітичної націоналістичної організації, 
емісаром якої нібито був Борис Мірус. Його жорстоко катували. Від побоїв  
злазила шкіра  з обличчя та грудей. Йому ламали руки і  примушували зізна
тись, але все було даремно. Йому інкримінували замах на вбивство першо

Роман гОРАк

Борис Мірус – Остап у виставі “Тарас 
Бульба” за М. Гоголем. Режисер – Бо-
рис Тягно. Театр ім. М. Заньковецької, 
1958 р.

Борис Мірус – Тарас Шевченко  у виставі 
“Невольник” М. Кропивницького за 
Т. Шевченком. Режисер – Олекса Ріпко.  
Театр ім. М. Заньковецької, 1961р.

Борис Мірус – Пузир, Борис Яременко – 
Феноген у виставі “Хазяїн” І. Карпенка-
Карого. Режисер – Олексій Ріпко. Театр 
ім. М. Заньковецької, 1970 р.
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го секретаря ВККП України тов. Микити Хрущова. 
Слідчі втомились його колективно катувати, але він 
відкидав усі звинувачення, не назвав жодного пріз
вища “спільників”. Врешті слідчі почали благати: 
якщо не хоче “взяти” на себе організацію вбивства 
М. Хрущова, то щоб признався бодай у чомусь  “на
ціоналістичному”. Живим звідси ще ніхто з тих не 
виходив, хто не зізнавався, і, зрештою, він псував їм 
усі сподівання на нагороди  за розкриття злочину. 
Врешті і співкамерники почали вмовляти “призна
тись” хоч у якомусь дрібному злочині, бо інакше 
закатують. Вмовили. 

Його засудили  на підставі знаменитих статей 
541а та 5411 на десять років. Він їхав у концтабір, 
“благословений” словами начальника слідчого від
ділу: “Запам’ятай: своє відсидиш, але спокою тобі 
ніколи не дадуть. Бо ти українець”. Лікарська комісія 
кваліфікувала його як в’язня категорії ТФТ (“тяжелый 
физический труд”). Вирушав у “Речлагерь”, на Ворку
ту, де половина в’язнів були українці, а решта – люди 
з усіх куточків колишнього Радянського Союзу.

На шахті опинилось чимало митців, доля яких 
була подібна до його. Вони створили драматичну гру
пу художньої самодіяльности. До  групи приєднався 
і Мірус. Режисером був Гліб Затворницький, який 
від катувань втратив слух. У тій трупі  на диво гарно 
розвивався талант Бориса Міруса. У табірному театрі 
він зіграв роль купця Восьмибратова в п’єсі О. Ост
ровського “Ліс”, Городничого в “Ревізорі” М. Гоголя, 
Смирнова у водевілі А. Чехова “Ведмідь”, Подха
люзіна з п’єси О. Островського “Свої люди – пок
витаємось”.

Театр існував, бо серед учасників трупи був пол
ковник КДБ, інкогніто вклинений серед в’язнів (до 
речі, великий прихильник театру. 

Артисти збирались у приміщенні табірної їдальні 
після виснажливої праці на шахті. На жаль,  Гліба 
Затворницького “с вещами” забрали на етап, і те
атр залишився без режисера. Тоді його роль узяв на 
себе Борис Мірус і поставив  “Шельменкаденщика” 
Г. КвіткиОснов’яненка. На тому театр припинив своє 
існування. Бориса Міруса відправили на найглиб
ший рівень шахти, а за спротив знущанню пізніше 
опинився у шахті, де працювали  смертники. Друзі 
організували йому і там охорону. До кінця своїх днів 
згадуватиме  своїх ангелівохоронців в розмовах з 
дивізійником “Галичини” З. Врублевським, єдиному, 
хто з усіх табірних друзів живе досі у Львові, Л. Мок
рому та С. Заячківському.

Врешті, завдяки артистам московських театрів, 
його врятували, залучивши до колективу табірної 
культбригади, яка  існувала завдяки повстанцям  Кін
гіру.  Борис Мірус був єдиним у цій великій бригаді 
українцем –  та ще й “западником”.

Борис Мірус – Чепурний, Любов Каганова – Ліза у виставі 
“Діти сонця” М. Горького. Режисер – Михайло Гіляровський. 
Театр  ім. М. Заньковецької, 1968 р. Архів театру.

Борис Мірус – Подушечка у виставі “На сьомому небі” 
М. Зарудного. Режисер – Михайло Гіляровський,  1968 р.
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Тільки 18 вересня 1956 р. Бориса Міруса звіль
нили. Про повернення додому не могло бути й мови. 
Поїхав на Південь до товаришки, теж з “культбри
гади”. Проте театр манив до себе.  Правдами й не
правдами добився до Києва, до свого вчителя Віктора 
Івченка, який організовував театр кіноактора. Взяв 
участь у конкурсі, де показав етюд зі “Скупого лица
ря” О. Пушкіна та розповів свою біографію, зокрема 
й про “замах” на М. Хрущова. Історію слухали, зата
мувавши дихання. Його кинулись відразу  запрошу
вати на головні ролі найвідоміші режисери Союзу. 
Зіграв у декількох фільмах.

Хотів повернутись до Львова, у Театр ім. Марії 
Заньковецької, де починав свою дорогу у мистецтво. 
У березні 1957го переступив поріг рідного театру у 
Львові. Дружина переїхала до його батьків  у Чортків 
разом з сином Михайлом.

Минуле тягнулось довгим чорним шлейфом за 
ним. Він категорично відмовився від співпраці з КГБ, 
до якої його силували; тоді йому “пообіцяли”: жодних 
зйомок у кіно не буде, і ніколи йому не дослужитись 
до високих звань. Коли звертався  в обком партії за 
помешканням для сім’ї, то йому  відповідали, що він 
ще замало сидів  у таборах. Вистава за п’єсою М. За
рудного “Тил” єдина в історії Театру ім. Марії Зань
ковецької відзначена була Шевченківською премією 
(тоді – Державна премія України ім. Т. Г. Шевчен
ка – ред.). Головну роль у ній виконував Борис Мірус, 
і Шевченківський комітет приймав цю виставу, коли 
грав саме він. Однак його викреслили зі списку. Наго
роду дістав секретар партосередку театру, який навіть 
не був зайнятий у виставі, коли її приймала комісія.

Понад два роки доводилось ночувати то на вок
залі, то у гримерній, то у підсобних театральних при
міщеннях, куди на свій страх та ризик його пускали 
вахтери на прохідній. Врешті, дякуючи допомозі 
друзів, він отримав помешкання, і дружина з сином  
переїхала до Львова.

Через свідомо розіграні інтриги вимушений був 
розлучитися з дружиною, і знову почалося: ночівлі 
по вокзалах, гримерних театру, поки не одружився 
вдруге – Марія, Марічка  стала до кінця свого життя 
вірною його супутницею.

…А він творив. Кожна нова роль все більше й 
більше переконувала його в тому, що  театр став 
справді національним.

Він творив знакові ролі, які з’являються тоді, коли 
суть актора і суть героя  зливаються в одне ціле, коли 
не може бути й рисочки неправди. Такою була  майже 
епізодична роль Тараса Шевченка у виставі О. Ріпка 
“Невольник”. Був то  рік 1961й.  Були то ті часи, 
коли у Львові, як і по всій Україні, на Шевченківських 
вечорах забороняли виконувати “Заповіт”, тож люди 
вставали зі сльозами в очах, коли  лунало – “Реве та 

Борис Мірус – Майор, Анна Босенко – Диндальська у виставі 
“Дами і гусари” А. Фредра. Режисер – Збігнєв Хшановський. 
Театр ім. М. Заньковецької, 1976 р.

Василь Сухицький, Борис Мірус, Володимир Глухий у виставі 
“Човен хитається” Я. Галана. Режисер – Олекса Ріпко. Театр 
ім. М. Заньковецької, 1980 р.
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стогне”. Коли ж і це заборонили, і замість святих для 
кожного українця пісень, виконували російською кан
тату “Поема про Україну” А. Александрова; у фіналі 
якихось пів хвилини  звучить “Реве та стогне”. І того 
було досить, щоб зривався на рівні ноги зал і апло
дував, здавалось, довше, ніж тривала сама кантата. І 
це був відвертий і відкритий протест!

І от “Невольник”. І от на бранному полі, вкритому 
тілами козаків, загиблих  під час битви з татарською 
ордою, з’являється Тарас Шевченко.  Він підходив до 
кожного,  вкривав червоною китайкою обличчя по
леглого. А потім виходив  уперед і читав: “Минулося. 
Осталися / Могили по полю”. Всі зривалися з місць,  
вибухали оплесками, які довгодовго не вщухали, а 
він, Борис Мірус, у портретному гримі  стояв і ки
дав погляд у зал, і кожному здавалося, що у цю мить 
торкається нас поглядом  Шевченко і запитує, що ми 
зробили, щоб виконати його Заповіт.

Тим поглядом без слів мав право звернутись до 
нас тільки він – Борис Мірус, в’язень сталінських 
концтаборів...

 І от комусь у голову приходить, що роль Лєніна 
у виставі “Третя  Патетична” треба довірити... Бо
рисові Мірусу. Аби “набратись ленінського духу”, 
його посилають у Москву по науку. Набрався. Борис 
Смірнов, який створив стандартний образ Лєніна, 
спостерігаючи за “наукою” Бориса Міруса, на по

Борис Мірус – Бонд, Катерина 
Хом’як –  Робсон у  виставі 
“Квартет” Р. Харвуда. Режисер – 
Володимир Борисяк. Національний 
академічний драматичний театр 
ім. М. Заньковецької, 2003 р.

Богдан Кох та Борис Мірус  у виставі “Маскарад” М. Лєрмонтова. 
Режисер – Олекса Ріпко. Львівський академічний драматичний театр 
ім. М. Заньковецької, 1982 р.
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дарованій йому світлині накреслив слова: “Желаю 
тебе от всего сердца,  чтоб твой Ленин прозвучал 
на весь Союз”. Не прозвучав. Хоч ідея була на рівні 
геніяльної. Це ж уперше роль Лєніна мав відтворити 
каторжанин з тих таборів, що їх людству подарував 
вождь всесвітньої революції.

 Режисери часом побоювались довіряти Борису 
Мірусу ролі, в яких артист зумів би віднайти те, що 
вони самі не могли (чи то не хотіли) помічати. Хіба 
глядач не бачив, що Гітлер, роль якого грав Борис 
Мірус у виставі І. Рачади “Коли мертві оживають”, 
вже  надто нагадував вождя всесвітньої революції, 
коли той охоплював руками  глобус, уявляючи, ніби 
замкнув у своїх обіймах весь світ.

Остороги режисерів бували  часом  навіть пере
більшені. Актор мав вийти на сцену в ролі Едгара у 
виставі за п’єсою В. Шекспіра “Король Лір”, а режи
сер, боячись неприємностей, зняв його з цієї ролі.

У “Хазяїні” І. КарпенкаКарого він зумів несподі
вано для всіх зіграти глибоко трагічну, а не звично 
комедійну чи навіть карикатурну роль українського 
селянина Пузиря. Артист добачив у ній  національну 
трагедійну рису. 

Так постало на сцені понад 200 різнопланових ве
ликих і малих персонажів, кожний з яких освітлений 
великим даром талановитого виконавця.

1991 р. став народним артистом України. Став 
почесним громадянином рідного міста Чорткова. 
Востаннє  був у Чорткові на запрошення міського 
голови. Тоді Б. Мірусові виповнилось 90 років. Уже 
не було поміж живих нікого з його братів та сестер. 
Син Михайло, військовий морякпідводник, помер 
від радіяційного опромінення.

 Після смерти дружини Марії  у 2017 р.  ним 
опікувалася племінниця Олена, дочка двоюрідного 
брата Антона, який, як і він, був в’язнем сталінських 
концтаборів Півночі, та котрому не дозволили після 
звільнення повернутись додому. 

 Залишив  по собі дві книжки, перша з яких – 
“Спогади артиста” – вийшла у Тернополі 2000 р., 
а друга, “Мої 70 заньківчанських літ”, видана  до    
90річчя артиста. Про своє життя міг сказати, що 
“не мав зерна неправди за собою”. Турбувався про 
долю  рідного театру, про його молоде  покоління, 
якому передав  естафету  вірного служіння наро
дові, що її колись передали йому самому корифеї 
української сцени.

Борис Мірус – Фон Граве  у виставі “Сільва” І. Кальмана. 
Режисер – Федір Стригун. Національний академічний 
драматичний театр ім. М. Заньковецької, 2007 р.

Борис Мірус – Дворецький у виставі “Візит літньої пані” 
Ф. Дюрренматта. Режисер – Федір Стригун. Національний 
академічний драматичний театр ім. М. Заньковецької, 
2005 р.
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Катедра театрознавства та акторської майстернос
ти факультету культури і мистецтв Львівського націо
нального університету імени Івана Франка 29 березня 
2021 року  організувала та провела науковопрактич
ну конференцію “Актор і час” до 80річчя Богдана 
Козака, засновника цієї кафедри, першого декана  
факультету, народного артиста України, професора, 
академіка НАМ Украіїни, дійсного члена НТШ, лав
реата Національної премії ім. Тараса Шевченка. 

Оскільки пандемія коронавірусу й далі вносила 
свої корективи в організацію навчального процесу, 
формат конференції було обрано змішаний: online і 
offline. Частина доповідачів, дотримуючись каран
тинних вимог, була присутня на факультеті, а інші 
учасники та слухачі мали змогу взяти участь у конфе
ренції, скориставшись програмою Zoom.  Географію  
учасників представляла академічна спільнота: Схід
ЦентрЗахід  України  та  місто Краків (Польща). 

Конференція була поділена на дві частини: влас
не наукова та привітальна (креативні привітання від 
театральної спільноти, практиків театру та колег по 
сцені). В  програмі звучали доповіді, пов’язані із ак
торською, педагогічною та науковою діяльністю юві
ляра, а також із дослідженнями історичних, теоретич
них та практичних аспектів акторського мистецтва. 
Крім львівських колег, Богдана Миколайовича при
вітали київські та харківські дослідники театру. Так, 
Галина Ботунова, завідувачка катедри театрознавства 
Харківського національного університету мистецтв 
ім. І. Котляревського, запропонувала детальне дослід
ження  “Березільський ген творчости заньківчанина 
Богдана Козака”, а Юлія Щукіна, старша викладачка 

АкТОР ² ЧАÑ

Марія ГаПій

катедри театрознавства цього ж Університету, підго
тувала розвідку “Ролі – містерії Долі: Богдан Козак як 
актор театру XXI ст.”.  Лариса Брюховецька, головна 
редакторка журналу “КіноТеатр”, старша викладачка 
катедри культурології НаУКМА, керівничка Центру 
кінематографічних студій НаУКМА запропонувала 
широку дослідницьку тему – “Діла добрих обнов
ляться…”, присвячену  універсальності  творчости  
ювіляра.

Декан факультету культури і мистецтв, кандидат 
філологічних наук, доцент катедри бібліотекознавства 
і бібліографії ЛНУ імени Івана Франка Роман Кро
хмальний виступив з доповіддю “Величний образ у 
лімінальному просторі “Просценіуму”. Галина Бень, 
старша викладачка катедри музичного мистецтва (фт 
культури і мистецтв ЛНУ імени Івана Франка) роз
повіла про вокальну частину творчости ювіляра в 
контексті вокального виховання львівських студентів 
(“Вокальна культура актора драматичного театру”). 
Про режисерську сторінку творчости Богдана Мико
лайовича “У пошуках нових можливостей (Богдан 
Козак – режисерпостановник)” – вела мову Ніна Бі
чуя, провідний редактор журналу “Просценіум”, член 
Національної спілки письменників України.

Галина Біловус, доцентка катедри бібліотеко
знавства і бібліографії, Мирослава Циганик, канди
датка філологічних наук, доцентка катедри театро
знавства та акторської майстерности й Ірина Пат
рон, асистентка катедри театрознавства та акторської 
майстерности (усі – факультет культури і мистецтв, 
ЛНУ імени Івана Франка) підготували ювілярові 
особливий подарунок. Спільними зусиллями  вони 

(Конференція, з нагоди 
80-ліття Богдана Козака)
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завершують підготовку до друку бібліографічного 
покажчика науковомистецького доробку Богдана 
Миколайовича – видання стане цінним джерелом 
для подальших дослідників його творчости.  Основ
ні труднощі й здобутки в процесі втілення цієї ідеї 
висвітлила Галина Біловус в доповіді “Осягнути не
осяжне: науковомистецький доробок Богдана Козака 
в бібліографічному вимірі”.

Голова конференції, театрознавиця Світлана Мак
сименко, виступила з дослідженням “Телевізійна 
сторінка творчости Богдана Козака (ЛОДТРК, 1970–
2018 рр.)”,  в процесі виступу можна було ознайоми
тись з унікальними архівними відеозаписами програм 
Львівського телебачення за участи актора Богдана Ко
зака (у передачах режисерів Євгена Бондаренка,  Вік
торії Касимової, Ірини Миляновської та ін.). Аґнєшка 
Ваніцька, викладачка Ягеллонського університету 
(Краків, Польща) запропонувала активізувати співпра
цю ВИШів Львова та Кракова в  царині творчих контак
тів між студентами та в науковопошуковій діяльності.

Конференція тривала в дружній святковій ат
мосфері та продовжилась переглядом унікального 
архівного телезапису вистави “Я вибираю Березіль” 
(режисер – Б. Козак, автор сценарію – Н. Бічуя), при
свяченої пам’яті Леся Курбаса (100річчя від дня на
родження).  Прем’єра вистави відбувалася у Націо
нальному академічному українському драматичному 
театрі імени Марії Заньковецької у Львові (1987), а 
також була показана того ж року в  Києві та Москві. 

Ідея проведення заходу належить викладачам 
катедри театрознавства та акторської майстернос
ти факультету культури і мистецтв ЛНУ імени Івана 

Франка. За його проведення відповідала  кандидатка 
мистецтвознавства, доцент катедри театрознавства 
та акторської майстерности, заслужений журналіст 
України Світлана Максименко, яка й очолила кон
ференцію; секретарем конференції виступила Ми
рослава Циганик. Організаційною підготовкою зай
малась старша лаборантка катедри театрознавства 
та акторської майстерности Галина Лоїк, за технічне 
забезпечення відповідав Мар’ян Лесюк. 

“Актор і час”... Найкращі п’єси завжди залиша
ються ненаписаними, найкращі ролі – незіграними. 
Вистава життя твориться тихо, лише для одного Гля
дача, хай же вона буде зіграна досконало.  А подібні 
науковопрактичні конференції катедри театрознав
ства та акторської майстерности факультету культури 
і мистецтв Львівського національного університету 
імени Івана Франка стануть доброю традицією на 
тривалі часи. 

Ìарія гАп²Й

Онлайн конференція: Львів, Київ, Харків.

Лариса Брюховецька

Галина Біловус

Галина Ботунова
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У навчальному корпусі факультету культури і 
мистецтв Львівського національного університету 
імени Івана Франка (Валова, 18) сімнадцятого травня 
2021 р.   викладачі, студенти (актори і театрознавці) 
радо зустріли гостей (хоч і не так багато, як завше: 
пандемія коронавірусу). Того дня на факультеті від
значали 360ту річницю від дня заснування Універ
ситету. 

Розпочав святкування як господар декан факуль
тету культури і мистецтв доцент Роман Крохмальний. 
Він зазначив, що на факультеті відбувається відра
зу кілька подій. Найголовніша, вже згадана – уро
чистість з приводу Дня народження Університету, 
інші, так само  важливі, – розмова про знаних людей 
України і ще – довгожданий День театру.

Четвертого травня 2021 року минуло 80 літ від 
дня народження Романа Кудлика – одного з невтомних 
трудівників унікального журналу “Дзвін” (колишній 
“Жовтень”), досконалого поета – неперевершеного 
майстра українського верлібру, мудрого і розважливо

Галина ЛоїК

го навчителя і порадника задерикуватої літературно
творчої університетської молоді – викладача катедри 
української літератури в ЛДУ ім. Івана Франка. Гос
тями зустрічі були члени родини Романа Кудлика. 
Ювілей, на жаль, прийшов без Поета… 

До слова про письменника Романа Кудлика декан 
запросив Ніну Бічую, літературного редактора теат
рознавчого журналу “Просценіум”.  

Студентиактори групи КМА21 вирішили при
єднатися до розмови про Романа Кудлика. Поезія, 
а не тільки драма, допомагає рости їм як майстрам 
театральної сцени. Тим більше, що співпраця Р. 
Кудлика з театром – то окрема сторінка й поетової 
біографії, й історії львівських театрів. Досить згадати 
інсценізацію Франкового “Лиса Микиту” з музикою 
Б. Янівського в ТЮГу, тексти зонгів у виставі “Макле
на Ґраса” М. Куліша, поставленій на заньківчанській 
сцені (режисер – С. Данченко), лібрето опери “Олесь
ка балада”… Познайомившись із  віршами письмен
никашістдесятника (до речі, випускника філфаку 
ЛДУ), студенти зробили спробу показати науку ак

ÑВяТО, НАРОдЖЕНЕ НАТхНЕННяÌ 
(До Міжнародного дня театру)

У першому ряді на святі присутня родина поета Романа Кудлика.
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торства, читаючи поезії Р. Кудлика. Під керівництвом 
викладача сценічної мови Мирослави Солук, актриси 
Національного  академічного українського драматич
ного театру ім. Марії Заньковецької,  другокурсники 
підготували свій виступ – “Мосяжні відлуння” – за 
назвою збірки вибраного Р. Кудлика, що вийшла за 
життя поета 2011 року.

 
Щорічно 27 березня уся світова спільнота від

значає Міжнародний день театру. Так трапилося, що 
2020 року згадували це свято лише в інтернеті, у те
лефонних розмовах, на шпальтах газет. Але урочис
тостей бракувало: Covid19  роз’єднав людей. Однак 
за рік ми трохи навчилися боротися з отим страшним 
захворюванням. З’явилося маленьке віконечко у за
боронах: після всіх “недозволів” факультет культури 
і мистецтв зміг у травні відзначити День театру…  

І знову слово має господар – декан Р. Крохмаль
ний. Він до мікрофона вийшов не з порожніми ру
ками – з подарунками. І для студентів, і для їхніх 
викладачів. Бути студентом факультету культури і 
мистецтв – не означає лише навчання. Це також – 
участь у громадському житті Університету та факуль
тету під керівництвом досвідчених викладачів. Отже, 
за підготовку студентів групи КМА – 22 до участи в 
двох урочистих Академіях,  присвячених 150річчю 
від Дня народження Лесі Українки та 207й річниці 
від Дня народження Тараса Шевченка,  грамотою 
ректора була нагороджена олександра-андріана 
Бонковська, народна артистка України, професор 
катедри театрознавства та акторської майстерности. 

галина ЛОЇк

Грамотами за виступи в Академіях отримали студенти 
групи КМА – 22 спеціяльности Сценічне мистецтво 
(акторське мистецтво драматичного театру і кіно) 
– Ярослав Андрейко, Тетяна Гринтус, Юрій Кінаш, 
Устина Карпіна, Юліанна Опалевич, Юлія Рудь, Оле
на Стадник, Вікторія Штурмак.

До присутніх звернувся зі словом професор Бог
дан Козак, завідувач кафедри театрознавства та ак
торської майстерности. Як щоріч,  так і сьогодні – він 
передає нагороди студентамакторам і театрознав
цям, які сягнули вершин науки, виявили успіхи в ак
торській майстерності, активній науковопошуковій 

Вірші Романа Кудлика 
декламують студенти-актори 
групи КМА-21.
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роботі, театрознавчій діяльності і навіть у драматур
гічній творчості. 

За багаторічною традицією іменні нагороди от
римували найуспішніші студенти:

стипендію Богдана Козака, народного артиста 
України, лавреата Національної премії України імени 
Тараса Шевченка, академіка НАМ України, здобула  
Оксана Галів (ІІІ курс); 

заслуженої артистки України ірми вітовської 
та віталія ванца – Єлизавета Давиденко та  Софія 
Крохмальна (студенткитеатрознавиці ІІ курсу);

заслуженої діячки мистецтв України Галини во-
ловецької, головного режисера Львівського націо
нального академічного театру опери та балету іме
ни Соломії Крушельницької, – студент Юрій Кінаш 
(ІІ курс);

степана Давимуки, доктора економічних наук, 
професора – Анжеліка-Вікторія Старік (ІV курс);

остапа Дзядека, актора кіно і театру, випуск
ника ЛНУ імени Івана Франка, – Жанна Ференц  
(ІV курс);

Благодійного фонду імени Марії Заньковецької – 
Діана Константінова та Устина Карпіна (ІІ курс);

імени Григора Лужницького (засновник – роди
на Лужницького у США)  – Юлія Гаврилюк та Юлія 
Рудь (ІІ курс);

юрія чекова, заслуженого діяча мистецтв Украї
ни, актора Національного академічного українського 
драматичного театру  імени Марії Заньковецької, – 
Олена Стадник (ІІ курс);

 Ростислава Держипільського, народного артис
та України, лавреата Національної премії України іме
ни Тараса Шевченка, – Мар’ян Дмитраш (ІІ курс);

Романа Грицевича, заслуженого лікаря України, 
депутата Львівської міської ради, – Анна Ковтуненко 
(ІV курс).

Цьогоріч уперше було вручено стипендії – Ніни 
Бічуї, члена Національної спілки письменників Ук

Нагороди студентам Константіновій Діані (КМА-21) та  
Ярославу Андрейкові (КМА-22) вручає професор Богдан Ко-
зак.

Юрій Чеков вручає іменну стипендію 
студентці Олені Стадник (КМА-22).
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раїни, літературного редактора театрознавчого жур
налу “Просценіум” – Анастасії Іванес, І курс та 
Олесі Остап’юк (ІІ курс), спеціяльність Сценічне 
мистецтво – театрознавство; олександриандріани 
Бонковської – Тетяні Гринтус (ІІ курс), спеціяль
ність Сценічне мистецтво – акторське мистецтво 
драматичного театру і кіно; Любови Боровської, 
народної артистки України,  актриси Національного 
академічного українського драматичного театру іме
ни Марії Заньковецької – Вікторії Штурмак (ІІ курс), 
спеціяльність Сценічне мистецтво – акторське 
мистецтво драматичного театру і кіно;  олександри 
Гуменецької, народної артистки України, актриси 
Національного академічного українського драма
тичного театру імени Марії Заньковецької – Юліанні 
Опалевич (ІІ курс), спеціяльність Сценічне мистец
тво – акторське мистецтво драматичного театру і кіно; 
Мирослави солук, актриси Національного академіч
ного українського драматичного театру імени Марії 
Заньковецької – Соломії Федак (ІІ курс), спеціяль
ність Сценічне мистецтво – акторське мистецтво дра
матичного театру і кіно; Галини  Риби, артдиректора 
приватного “Вільного театру ОКО”  –  Ярославові 
Андрейку (ІІ курс),  спеціяльність Сценічне мистец
тво – акторське мистецтво драматичного театру і 
кіно; Мар’яни янкевич, випускницітеатрознавиці 
катедри театрознавства та акторської майстерности 
факультету культури і мистецтв Львівського націо
нального університету імени Івана Франка – Юлії 
Рахно (ІV курс), спеціяльність Сценічне мистецтво – 
театрознавство; випускниківтеатрознавців катедри 
театрознавства та акторської майстерности факуль
тету культури і мистецтв Львівського національного 
університету імени Івана Франка – Іванові Дерену 
(ІІІ курс), спеціяльність Сценічне мистецтво – теат

рознавство; Устині-Златоусті Вовк (І курс ОР “Ма
гістр”), спеціяльність Сценічне мистецтво – театро
знавство. 

І, як завше, – нагороди тим, хто долучився до ви
давничої діяльности катедри: М. В. Гарбузюк (моно
графія “Образ України у польському театральному 
дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми репрезен
тації”), М. І. Циганик ( “Франкіана Антона Крушель
ницького” упорядкування і передмова), Б. М. Козак 
(статті у журналі “Просценіум” та ідея видання книж
ки М. Й. Кнебель “Про дієвий аналіз п’єси і ролі”), 
Є. Н. Стародинова (переклад книжки М. Й. Кнебель 
“Про дієвий аналіз п’єси і ролі”), Н. Л. Бічуя (літера
турний редактор усіх видань), І. В. Шкльода (дизайн 
та верстка).

Символічні медаліемблеми катедри засвідчували 
подяку й пошанівок усієї громади факультету до тих, 
кому були даровані – йдеться про Романа Крохмаль
ного, декана факультету культури і мистецтв ЛНУ 
імени Івана Франка, Романа Грицевича, українсько
го політика та громадського діяча, мецената, заслу
женого лікаря України, Олега Усика, представника 
Благодійного фонду імени Марії Заньковецької, спон
сора видання книг катедри, мецената; Галину Лоїк, 
співробітницю катедри театрознавства та акторської 
майстерности.

На завершення – з дрібкою гумору невелике кон
цертне дійство. …Нині основна тема розмов – ка
рантин у зв’язку з пандемією; інші проблеми стали 
неначе другорядними. Другокурсникиактори теж не 
відійшли від цієї теми. І от перед глядачами – комедія
мініятюра  “Навчання в умовах карантину”  від Тетя
ни Гринтус,  Ярослава Андрейка та Юрія Кінаша. 

галина ЛОЇк

Під час святкових урочистостей.
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“Project “W” Veterans, Volunteers and William” – соціяль
ний англомовний театр ветеранів та волонтерів АТО. Проєкт 
започаткував 2018 року ветеран російськоукраїнської війни 
Ігор Касьян за підтримки ІваноФранківського національ
ного академічного драматичного театру імени Івана Франка 
та платформи “Елеос Україна”.  

Свою першу виставу, поставлену англійською мовою 
та в сучасній обробці – “12 ніч, або що захочете” Вільяма 
Шекспіра – театр презентував 2019 року. Режисер виста
ви – заслужений артист України Олексій Гнатковський, який 
з ентузіязмом приєднався до проєкту. Провівши відкритий 
кастинг, він зібрав команду акторівветеранів та волонтерів 
АТО, які почали вивчати англійську мову та театральне 
мистецтво.  

 Посол Великої Британії в Україні пані Джудіт Гоф впер
ше презентувала Project W під час святкування Дня Европи 
в Києві в травні 2019 року. Відтоді вистава “12 ніч, або що 
захочете” була з успіхом показана понад 20 разів на тери

світлана явоРсьКа
ігор КасьяН 

Project “W” – ÑОц²яЛьНИЙ 
АНгЛОÌОВНИЙ ТЕАТР 
ВЕТЕРАН²В АТО

Сцена з витстави “12 ніч, або що захочете” В. Шекспіра. 
Режисер – Олексій Гнатковський. Театр ветеранів та во-
лонтерів “Project W”, 2019 р.

Катерина Головченко – Віола
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торії України, збираючи повні зали та теплі відгуки 
глядачів.  

У 2020 році вистава “12 ніч, або що захочете” 
театру ветеранів та волонтерів “Project W” отримала 
Всеукраїнську театральну премію “ГРА” у номінації 
“найкраща експериментальнопошукова вистава”.

У 2021 році на Радіо Культура відбулася прем’єра 
радіовистави “12 ніч, або що захочете” українською 
мовою.   

Проєкт покликаний допомогти соціяльній реа
даптації ветеранів та волонтерів, зміні їх соціяльно
го іміджу і руйнуванню мітів та стереотипів щодо 
ветеранів в українському суспільстві. І, що не менш 
важливо, ми використовуємо мову мистецтва, аби 
донести до нашого глядача важливі, вічні істини про 
любов та добро, які перемагають війну та зло. 

Ñвітлана яВОРÑькА, ²гор кАÑьяН 

Сергій Вікарчук – Граф Орсіно, 
Євген Ярило – Мальволіо (внизу), у 
виставі “12 ніч, або що захочете” 
В. Шекспіра. Режисер – Олексій 
Гнатковський. Театр ветеранів та 
волонтерів “Project W”, 2019 р.

 Сидять: Сергій Вікарчук (граф Орсіно), Вікторія Католічук (Марія), 
засл. артист України Олексій Гнатковський (режисер), Арсеній Приліпка 
(Блазень).
Стоять: Євген Слезенок (Капітан), Світлана Яворська (викладач англій-
ської мови Шекспіра), Олександр Кришталь (музичне рішення, світло і 
IT підтримка), Юлія Сосновська (Олівія), Євген Ярило (Мальволіо), Євген 
Міщенко (Фабіан), Дмитро Мірошниченко (Сер Тобі), Ігор Касьян (автор 
оригінальної ідеї, керівник проєкту), Лариса Микитьон (Марія), Іван Щи-
пайло (Антоніо), Катерина Головченко (Віола), Володимир Бойправ (Сер 
Ендрю), Андрій Ільченко (Шекспір), Сергій Кутенков (Себастіян), Марія 
Крутоголова (художник з костюмів). 
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БРЕхТ У ÑУЧАÑНОÌУ ÑВ²Т²

Мирослава цИГаНИК

Від 15 по 19 вересня 2021 р. Львівський націо
нальний університет імени Івана Франка в партнерстві 
з Національним академічним українським драматич
ним театром ім. Марії Заньковецької, Житомирським 
державним університетом ім. Івана Франка та Між
народним театральним інститутом Німеччини взяли 
участь у Міжнародній освітній програмі, спрямованій 
на розгляд двох ключових тем: “Творчість Брехта в 
сучасному культурному просторі” та “Брехт: людина 
в глобалізованому світі”. В часі названої акції було 
прочитано лекції та проведено воркшопи провідних 
українських і німецьких перекладачів творчости Бер
тольта Брехта, літературознавців, мистецтвознавців, 
театрознавців, режисерів. Зокрема, у виступі профе
сорки Львівського національного університету імени 
Івана Франка Світлани Маценки йшлося про інтер
медіяльну поетику “Тригрошової опери”, де текст 
Бертольта Брехта унікальним чином поєднується з 
геніяльною музикою Курта Вайля; доктор Ердмут 
Віцисла, директор Брехтівського архіву Академії 
мистецтв м. Берлін, розкрив особливості “епічного 
театру”, що їх Вальтер Беньямін сформулював сто
совно “Тригрошової опери” в кінці 1920х рр.; профе
сорка Львівського національного університету імени 
Івана Франка Майя Гарбузюк розглянула особливості 
рецепції теорії “епічного театру” на українській сцені 

ХХ–ХХІ ст.; співробітниця Міжнародного театраль
ного інституту в Німеччині Андреа Загорські розпові
ла про історію постановок “Тригрошової опери” після 
1990 р. та інших брехтівських творів у Німеччині після 
2000 р.; Еліна Фінкель, режисерка, ознайомила учас
ників проєкту з особливостями її власної роботи над 
реалізацією вистави за п’єсою Б. Брехта “Пан Пун
тилла та його слуга Матті” у Фольктеатрі (м. Росток, 
Німеччина); керівник Брехтцентру Житомирського 
державного університету імени Івана Франка Микола 
Ліпісівіцький поділився досвідом перекладу творів 
Брехта українською мовою та провів воркшоп з пе
рекладу зонгів з “Тригрошової опери”; у лекції про
фесора Юрґена Гілесгайма, керівника Брехтівського 
науководослідного центру м. Авґсбурґ, йшлося про 
особливості поетики зонгів у “Тригрошовій опері”; 
професор Житомирського державного університету 
імени Івана Франка Олександр Чирков, аналізуючи 
творчість видатного німецького драматурга, звернув 
найбільшу увагу на її сприйняття в Україні. Завер
шенням акції став перегляд та відкрите обговорення 
прем’єри Національного академічного українсько
го драматичного театру імени Марії Заньковецької 
“Тригрошова опера” у режисурі Максима Голенка.

Усіх присутніх на урочистому відкритті освітньої 
програми, учасниками якого були, зокрема, гості з 

(З досвіду освітньої програми)
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Німеччини та студенти Львівського національного 
університету ім. Івана Франка й Житомирського де
ржавного університету ім. Івана Франка, привітав 
проректор з науковопедагогічної роботи та соціяль
них питань і розвитку Львівського університету Во
лодимир Качмар. Він підкреслив значення діяльности 
Бертольта Брехта у мистецькому середовищі Европи 
та підтримав учасників освітньої програми у намірі 
створити міжнародний науковий брехтознавчий дис
курс.

“Нам надзвичайно приємно, що така подія від
бувається у Львівському університеті, на факультеті 
культури і мистецтв. Традиції викладання, які не одне 
століття формувалися у цьому навчальному закладі, 
наші наукові школи, всесвітньовідомі вчені й талано
виті викладачі витворили особливу атмосферу. Саме 
цей феномен дозволяє нам зараз з оптимізмом диви
тись у майбутнє і реалізувати амбітні культурницькі, 
освітні й наукові ініціятиви”, – наголосив Володимир 
Качмар, подякувавши учасникам та організаторам 
заходу.

До вітальних слів долучилися також керівниця 
відділу культури, освіти та національних меншин 
Посольства Німеччини в Україні Катаріна ШаупКар
манн, в. о. декана факультету культури і мистецтв 

Львівського національного університету ім. Івана 
Франка Майя Гарбузюк та керівниця літературно
драматичної частини Національного академічного 
драматичного театру ім. Марії Заньковецької Тетяна 
Батицька. П’ятиденна освітня програма здійснилася 
за підтримки Українського культурного фонду та По
сольства Німеччини в Україні.

Кульмінаційною точкою стала подіумна дискусія 
про українську виставу “Тригрошова опера” режисера 
Максима Голенка. Участь у дискусії взяли директор
художній керівник театру Андрій Мацяк, в. о. декана 
факультету культури і мистецтв Майя Гарбузюк, до
слідниця Андреа Загорські, режисерка Еліна Фінкель, 
кандидат філологічних наук Микола Ліпісівіцький 
та творчий колектив Національного академічного 
драматичного театру ім. Марії Заньковецької.

Ìирослава цИгАНИк

Учасники та гості 
Міжнародної освітньої програми

Афіша вистави.
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 Цьогоріч місто Кропивницький став уже в 51е епіценторм Все
укpаїнського свята театpального мистецтва “Веpесневі самоцвіти”. 
2026 вересня 2021 року до місця сили корифеїв української сцени 
завітали на святкування й професіональні  театри  з  Вінниці, Мико
лаєва, Ніжина, Коломиї та Дніпра. Фестиваль конкурсний, його роботу 
оцінювало експертне журі театрознавців – Алла Підлужна, Вікторія Ко
тенок (Київ), Світлана Максименко (Львів). Майданчиками проведення 
заходів стали локації Кіровоградського академічного українського 
музичнодраматичного театру імени Марка Кропивницького, “Хутір 
Надія”, музейноприродний заповідник “Тобілевичі”; відвідували гості 
свята пантеон родини Тобілевичів поблизу “Хутора Надія”. Побували 
і  в  мальовничому селі Арсенівка. Там  народився 17 (29 – за новим 
стилем) вересня 1845 року Іван КарпенкоКарий (справжнє ім’я – Іван 
Карпович Тобілевич. Псевдонім КарпенкоКарий поєднує в собі ім’я 
батька та улюбленого літературного  героя  – Гната Карого  з п’єси Та
раса Шевченка “Назар Стодоля”). Іван КарпенкоКарий – класик україн
ської літератури, драматург, актор, режисер, один із основоположників 
українського професіонального театру, брат Миколи Садовського, 
Панаса Саксаганського та Марії СадовськоїБарілотті.

Саме у Єлисаветграді  1882 року  було створено український театр  
(окремо від польського та російського). Його фундатором став  Марко 
Кропивницький – блискучий актор, режисерноватор, поет, компози
тор, реформатор української сцени, антрепренер, педагог, а також за

ÑпРАВА кОРИфЕЇВ 
УкРАЇНÑькОгО ТЕАТРУ ÑьОгОдН² 

світлана МаКсИМеНКо

Алея та садиба у Деpжавному заповіднику-
музеї Івана Каpпенка-Каpого “Хутіp Надія” 

(с. Миколаївка, Кіровоградська область).

Пам’ятна дошка на хаті, де проживав 
та написав комедію “Сто тисяч” Іван 
Карпович Тобілевич.
Світлини Світлани Максименко.
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сновник – спільно з Миколою Садовським (що боров
ся за українське слово та український театр за часів 
їх заборони) й талановитою родиною Тобілевичів, 
М. Заньковецькою та ін. першого в Україні та Росії 
дитячого театру. Явище “театру корифеїв” – нечу
ваний феномен сценічного мистецтва в умовах від
сутности  держави, культури, літератури! Корифеї 
українського професіонального театру були піоне
рами  національної сцени та  справжніми лицарями  
українського духу. 

Національний реалістичний театр під ору
дою М. Л. Кропивницького – людини могутнього 
таланту – став у майбутньому, як можемо сьогодні 
стверджувати, стимулом до появи  МХАТу (1898) у 
Москві. Чи усвідомлюємо це сьогодні ми, громадяни 
незалежної держави Україна? Чи надаємо постаті 
М. Л. Кропивницького належної шани та розуміємо 
вагу його здобутків для національної культури й іден
тичности? Питання відкрите… Однією із складових 
відповіді є, зокрема,  перейменування колишнього 
Кіровограда у місто Кропивницький (що досі спри
ймають не всі мешканці, не знаючи достеменно, хто 
ж такий Марко Лукич Кропивницький?!), а також 
традиційне широкомасштабне проведення свята те
атpального мистецтва “Веpесневі самоцвіти” із залу
ченням  потужної мережі мистецького аматорського 
руху краю. 

Особливого  змісту цьогорічним заходам надавала  
присвята “До 30річчя Незалежности України”. Свя
точна програма мала на меті показати багатогранність 
театральної культури України. Організаторами та за

сновниками фестивалю є Кіровоградська обласна дер
жавна адміністрація, Кіровоградська обласна рада, 
Департамент культури та туризму Кіровоградської 
облдержадміністрації та Кіровоградський театр імени 
Марка Кропивницького, який  цьогоріч  відкрив   свій 
139й театральний сезон.   

 В ошатній будівлі Театру імени Марка Кропивни
цького відбувались основні покази програми “Веpес
невих самоцвітів”. Глядачам  від 20 до 26 вересня 
2021 року  запропонували таку репертуарну афішу: 

20 вересня
Фоє першого поверху: Театральний вернісаж, 

відкриття виставки інсталяцій “Театр на відстані до
тику”, фоє другого поверху: відкриття малої галереї 
Музею мистецтв – 15:00;

21 вересня
Велика сцена театру ім. М. Кропивницького: 

документальна вистава “Іду за вас”,  побудована на 
інтерв’ю  чотирьох бійців  Третього  окремого полку  
спеціяльного призначення імени князя Святослава  
Хороброго  – 18:30;

22 вересня
Мала сцена: творча зустріч з поетом, компо

зитором Олександром Серебрянським – 16:00; 
Велика сцена: трагікомедія ШоломАлейхема “Тев’є
молочник” Миколаївського академічного художнього 
російського драматичного театру – 18:00;

23 вересня
Мала сцена: вистава сучасного театpу сатиpи 

“Мама adios” за п’єсою Pобеpта Маpлей, Pозмаpі 
Енн Сіссон – 16:00;

Ñвітлана ÌАкÑИÌЕНкО

Естрада літнього майданчика  під час святкувань у Деpжавному 
заповіднику-музею Івана Каpпенка-Каpого “Хутіp Надія”. 
Світлини Світлани Максименко.

Могила Івана Каpпенка-Каpого 
на сільському кладовищі.
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Велика сцена театру: 
“Експеpиментаpіум” за п’єсою П. Ар’є “Баба Прі

ся”. Постава  Ніжинського академічного  українсь
кого драматичного театру   ім. Михайла Коцюбин
ського – о 18:00;

Всеукраїнське свято театрального мистецтва “Ве
ресневі самоцвіти” у Дмитрівській територіальній 
громаді – 19:00.

24 вересня
На малій сцені вібули прочитані лекції пpо сучас

ний театp Укpаїни  від  молодих практиків та провід
них   майстрів сцени:

11:00 – Микола Бабин – диpектоp фестивалю 
“СТЕП” (Спpавжні ТЕатральні  Патpіоти);

12:30 – Маpина Смілянець – дpаматуpгиня, лав
pеатка фестивалів;

14:00 – Віталій Кіно – диpектоpхудожній кеpів
ник Центpу мистецтв Новий театp, Театp на Михай
лівській.

16:00 – Андpій Білоус – диpектоpхудожній кеpів
ник Київського національного академічного Моло
дого театpу.

  Велика сцена: вистава Коломийського обласного 
театpу ім.  І. Озаpкевича – дpама “Камінний хpест” 
В. Стефаника  – 18:00.

25 вересня
Всеукpаїнське свято театpального мистецтва 

“Веpесневі самоцвіти” у деpжавному заповіднику
музеї Івана КаpпенкаКаpого “Хутіp Надія”. Під час 
заходів відбувалася каpнавальна хода та презентація 
пpем’єри відеоpеконстpукції “Один день з життя 
Івана КаpпенкаКаpого” – 9:30 – 14:30.

Мала зала театру: вистава “Мандатоносці” 
О. МиколайчукаНизовця (міський комунальний за
клад культуpи “Дніпpовський міський телевізійний 
центp) – 17:00.

26 вересня:
Всеукpаїнське свято театpального мистецтва “Ве

pесневі самоцвіти” тривало  у музейнопpиpодному 
заповіднику “Тобілевичі” (с. Аpсенівка) – 08:00 – 
14:00;

Мала сцена: комедія “Бал негідників”  Л. Шомара 
у постановці Вінницького обласного театpу ім. М. Са
довського – 14:00;

Велика сцена театру: вистава “Вічний закон ма
теpинства” за п’єсою В. Винниченка  “Закон” Кіpо
вогpадського обласного театpу ім. М. Кpопивниць
кого – 17:00. 

У день урочистого відкриття свята на театральній 
площі з великих, майстерно виконаних паннопорт
ретів корифеїв до шанувальників “Веpесневих само
цвітів” неначе промовляли очі господарного, з при
скіпливим поглядом проникливого хазяїна – Марка 
Кропивницького, лукавою жіночою іскринкоюжаром 

Руслан Репях – Вовчик, онук Баби Прісі,  Юрій Муквич – Баба 
Пріся у виставі “Експеpиментаpіум” за  П. Ар’є. Керівник 
режисерської групи – Олексій Кравчук, режисер-постанов-
ник –  Алла  Соколенко. Ніжинський академічний український 
драматичний театр імені Михайла Коцюбинського. 
Світлина Інни Додонової.

Сцена з вистави “Камінний хpест” В. Стефаника. Режисер – 
Дмитро Чиборак. Коломийський обласний театp ім. І. Озаp-
кевича. Світлина з сайту театру.
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світились очі Марії Заньковецької; маєстатич
но пишався  український красень  і  талано
витий  актор, режисер Микола Садовський 
та ін. Просто неба звучала класична музи
ка (диригент –  запальна і вправна Наталія 
Ланова). Тут, у костюмах  своїх сценічних 
героїв, щиро і невимушено спілкувались із 
нечисленною глядацькою авдиторією (котра 
стала наче випадковим свідком цих урочис
тостей ?!) актори театру, звучали привітання 
керівників области  й  міста:  Марії Чорної  
(голова Кіровоградської обласної державної 
адміністрації),  Сергія  Шульги  (голова Кіро
воградської  обласної ради), Уляни Соколенко 
(директор департаменту культури та туризму 
Кіровоградської  обласної державної адмініст
рації), Євгена Курмана (головний режисер 
Кіровоградського академічного українського 
музичнодраматичного театру імени Марка 
Кропивницького) та ін. Пізніше  до  роботи  
фестивалю долучилися й Богдан Струтинський  – го
лова НСТДУ, генеральний директорхудожній керів
ник Національної оперети, народний артист України; 
Олександр  Книга – народний артист України,  гене
ральний директор – художній керівник Херсонського 
обласного академічного музичнодраматичного теат
ру ім М. Куліша, президент фестивалю “Мельпомена 
Таврії” (цьогоріч його учасники зустрілися в Херсоні 
вже у 23й раз) – одного з найпрестижніших міжна
родних театральних фестивалів України.  За участи 
названих осіб, керівників области й міста, театро
знавців відбувся 25 вересня у Державному заповід
никумузеї  І. К. Тобілевича  “Хутір Надія” круглий 
стіл: “Всеукpаїнське свято театpального мистецтва 
“Веpесневі самоцвіти”: необхідність  мистецької реві
талізації”.  Йшлося, зокрема,  про нові пошуки та  
методології організації свята, зміни його концепції, 
вдосконалення культурномистецького туризму ре
гіону.  Назагал, якщо ділитися власними враженнями 
учасника та експерта, то в мене виникло відчуття 
неформальної зацікавлености керівників на місцях у 
необхідності якісних змін   у популяризації  мистец
тва театру корифеїв на  сучасному етапі. 

Стосовно лавреатів премії “Корифей українського 
театру” – 2021 (започаткована Кіровоградською об
ласною радою та вручається у чотирьох номінаціях: 
“Краща вистава”, “Краща режисура”, “Краща чолові
ча роль” і “Краща жіноча роль”), то, за рішенням ек
спертів, переможцями 51х “Вересневих самоцвітів” 
стали:

 у номінації “За найкраще виконання чоловічої 
ролі” Василь Остафійчук  (роль Тев’є у виставі “Тев’є
молочник” Миколаївського академічного художнього 
російського театру);

 у номінації “За найкраще виконання жіночої 
ролі” – Юрій Муквич  (роль Баби Прісі у виставі “Ек
сперементаріум” Ніжинського академічного драма
тичного театру ім. М. Коцюбинського).

“За найкращу режисерську роботу” (вистава 
“Камінний хpест” В. Стефаника) отримав нагороду 
Дмитро Чиборак, режисер Коломийського академіч
ного українського драматичного театру ім. І. Озар
кевича. 

Головну премію у номінації “За найкращу виста
ву” присуджено  спектаклю  “Іду за вас” Кіровоград
ського обласного музичнодраматичного театру 
ім. М Кропивницького. 

На жаль, у театральній  програмі  свята  були й  
деякі колективи (Сучасний театр сатири, Дніпров
ський міський телевізійний театр), які творчо дисо
нували у загальному професіональному середовищі 
учасників. Високу ж планку художньоестетичної 
цілісности та фахової чесности заявила одразу перша 
вистава, показана 21 вересня у “Веpесневих само
цвітах”, – “Іду за вас” (Кіровоградський обласний 
музичнодраматичний театр ім. М. Кропивницького). 
Вирішена  в естетиці документального театру (побу
дована на свідченнях чотирьох бійців Третього окре
мого полку спеціяльного призначення імени князя 
Святослава Хороброго), вона вражає буденністю не
буденного, героїкою негероїчного, глибоким патосом 
трагедії невигаданих бійців,  наших сучасників. Їхній 

Сцена з вистави “Тев’є-молочник” Г. Горіна за Шолом-Алейхе-
мом. Режисер – Сергій Чверкалюк. Миколаївський академічний 
художній російський театр. Світлина Інни Додонової.
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полк  розташований по сусідству з театром…Самі 
герої, можливо, ходять поруч чи стоять в одній з вами 
черзі в гастрономі.

Чистота стилю та форми вистави, мінімалізм зоб
ражальних засобів  (чорний кабінет сцени, чотири 
стільці, чотири  театральні софіти, звукова партитура 
“живої” війни з передової),  максимально стримане 
проживання  тексту (жодної театралізації, мізансце
нування, нюансування ролей) – усе це підкреслило 
високий рівень постановочної культури учасників 
вистави (на чолі з постановником Є. Курманом), а 
головне, переконало: сьогодні театр має говорити про 
наболіле лише чесно, відверто, професіонально. 

Такий ідейний меседж став для авторки цих 
рядків наскрізним в  часі перебування на цьогоріч
них “Веpесневих самоцвітах”. Бо якщо творчо пере
осмислювати   здобутки 30річчя  Державної  неза
лежности  України,  то  маємо  взоруватися  лише  на  
зразки найвищої вартости. А  культурномистецьке 
середовище сучасної Кіровоградщини (за тиждень 
перебування у місті та області нам вдалося зустрі
тися з унікальними фахівцями бібліотечної справи з   
Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чи
жевського, музейними працівниками Кіровоградсько
го обласного краєзнавчого музею,  блискучими істо
рикамиекскурсоводами Кіровоградського обласного 
художнього музею)   таке  багате  лицарями  і  місіоне
рами  мистецтва, що є кому плекати  й продовжувати  
сьогодні  справу  корифеїв українського театру. 

 Кропивницький – Львів, 
вересень 2021 р.

Сцена з вистави “Іду за вас”. Режисер – Євген Курман. Кіровоградський обласний музично-драматичний театр ім. М. Кро-
пивницького. Світлина Інни Додонової.

Книги з архівів Обласної універсальної 
наукової бібліотеки ім. Д. І. Чижевського.
Світлини Світлани Максименко.

Світлини корифеїв у Кіровоградському 
обласному художньому музеї
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ДОРОГА ДО РОСІЇ

Летить в морозні далі невеселі
Кибитка, наче вітер у пустелі;
Вже очі в мене – пара соколина: 
Над широчінню збурено кружляють,
А приземлитись, бідні, не здолають,
Їм осоружна вадить хуртовина,
Ні відпочити, ні згорнути крила,
Лиш відчувати – жде в снігах могила.
Тут не зустріти ні гори, ні міста,
Слідів тут жодних – даль порожня й чиста;
Таке безлюддя й пустка небувала,
Немовби щойно ця земля постала.
А все ж не раз тут мамонтові бивні
Як пам’ять грізних вирувань потопу,
Хоч невтямки це московитухлопу,
Засвідчать – давні ці простори дивні.
В часи далекі славних Ноя плавань
Купців зі сходу тут стрічала гавань...
А все ж не раз тут европейська книга,
Яку вдалося вкрасти чи забрати,
Засвідчить – край цей, де безлюддя й крига,
Стількох народів батьківщинамати!
Та нурт потопу йшов крізь цю рівнину,
Рівняв до решти риси краєвиду,
І цілі орди кинули країну,
Не полишивши по собі ні сліду;
А десь далеко на альпійськім схилі
Прибулі звідси слід лишили хвилі,

адам МіцКевИч

(Закінчення. Початок:“Просценіум”. ч. 1-3 (56-58)/2020. 
 Переклав з польської Віктор Гуменюк)
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І навіть далі – є на арках в Римі
Про розбишак цих оповіді зримі.

Тут біло й пусто, лиш гуляє вітер,
Цей край – сторінка, що чекає літер...
Чи ту сторінку візьмуть божі руки,
Людей пристойних оберуть на звуки
Й накреслять правду чисту й неприкриту –
Любов’ю плем’я людське найсильніше
Й жертовність – справжня цінність цього світу?
Чи недруг Бога в мить несамовиту
В порожній книзі цій мечем запише –
Хай буде людськість у кайдани кута,
Найбільша цінність – канчуки і пута?

В полях широких вихор шаленіє,
Зрива й жбурляє цілі кучугури,
Та море снігу в люті не чорніє –
Здійнявшись, наче височенні мури,
За мить єдину, щойно скаменіле,
Спада додолу неозоре й біле.
А часом спустить полюс хуртовину,
Не зупинити їй стрімкого бігу,
До Чорномор’я заміта рівнину,
Скрізь розкидає хмаровиння снігу;
Не раз в дорозі засипа кибитки –
Такі ж лівійцям від самуму збитки.
Розлоге біле снігове безмежжя
Протнуть, буває, темні хмурі стіни –
Як острови, як тверді узбережжя,
Стоять північні сосни та ялини.

Дерева часом зрубані, обдерті,
Лежать у стосах – і дахи, і стінки
Химерно творять ці колоди й жерді,
Живуть там люди й кажуть, то будинки.
Їх більше й більше бачать очі ваші,
Всі невеличкі, знічені полями,
Мов грона китиць, комини з димами,
Блищать віконця, наче патронташі.
Стоять будівлі рівними рядами,
Там прямокутно, там немов намисто,
На гурт будівель цих тут кажуть: місто.

В плечах розлогі йдуть назустріч люди,
В них дужі карки і широкі груди;
Немов північні звірі і дерева,
Вони кремезні, сила в них життєва.
Обличчя ж кожне – наче їх країна,
Відкрита й дика широчіньрівнина;
З їх серць – вулканів схованих, підземних –
Ясний вогонь ще не зійшов на лиця,
Ще на устах їх жар не пломениться,
Не застигає в їхніх зморшках темних,
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Так як у люду заходу і сходу,
Де знак в обличчях з кожної події,
Легенди й мрії, жалю і надії
І де обличчя – пам’ятка народу.
Тут людські очі, як міста в цій далі,
Великі й чисті – ні одна зіниця
Душевним зойком в них не заіскриться,
Їх не затьмарять жалощі й печалі;
Здаля поглянеш – пречудові кожні,
А зазирнеш в них – то цілком порожні.
В людей цих тіло, мов твердий кошелик,
В якім майбутній зимує метелик,
Він там до лету груди приготує,
Направить крильця, витче й погаптує;
Коли засяє світле сонце волі,
Яка ж комаха вийде з тої льолі,
Чи яснокрилець землю привітає,
Чи темна кузька, що вночі витає?

На цих просторах схрещені дороги,
Та не задумав їх купецьбувалець
І не втоптали караванів ноги,
Накреслив царський зі столиці палець.
На польські села натрапляв убогі
Чи польських замків старовинні стіни,
Вони змітались, зводились в руїни,
І по руїнах пролягли – дороги.
Доріг не видно в снігових пустелях,
А серед пущі очі їх зустріли:
На північ струнко простяглись, як стріли,
Лісами плинуть, як потоки в скелях.

Хто ж по дорогах їде? Звідси чвалом
Уся в пороші сунеться кіннота,
А звідти тьмяним шерегом – піхота,
Мина кибитки і гармати валом.
На північ згідно царського указу
Полки простують, щоб було там строго,
А з півночі йдуть інші до Кавказу;
Ніхто не знає з них, куди й для чого.
І не питає. Бачиш тут монгола
З лицем набряклим і вузеньким оком,
А там бідовий (постать зовсім квола)
Литвин плететься млявим хворим кроком.
Блищать рушниці тут, а там – веліли
Нести калмикам луки й мерзлі стріли.
Їх офіцери? Німець тут мугиче
Й під Шиллерівський спів сентиментальний
Усіх з карети штурха войовниче.
Дуднить француз там спів свій ліберальний,
Мандрівцю прикро – ще в малому чині,
З калмицьким старшим він гадає нині,
Як подешевше харч бійцям купити.
Не всі ж охлянуть з голоду вояки!..
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А половину каси слід злупити.
Чини підвищать, матимуть відзнаки,
Ощадним – царські почесті і слава,
Як шитокрито поведеться справа.

А втім кибитка лине – і сторожа,
Й обози хворих, і гармат лафети –
Набік, дорога перед нею гожа,
Бо й офіцерські путь дають карети.
Летить кибитка; кучера добряче
Жандарм кулачить, той бичем розлого
Періщить спини, всяк з дороги скаче,
Не встиг – кибитка наліта на нього.
Куди? Хто їде?.. Хто ж питати сміє?
Жандарм там їде, тож якусь персону
Цар у в’язниці бачити воліє.
“Жандарм той, може, їде зза кордону? –
То генерал так. – Хтозна, що за птиця,
Якийсь чужинець там, король французький
Або саксонський, а можливо, прусський,
Уже в столиці жде його в’язниця;
А може більшу птицю діти ніде
І в тій кибитці сам Єрмолов їде.
Хоч посадили в’язня на солому,
Все ж погляд криє гідности принаду;
Значна особа – гурт возів позаду,
То певно челядь непростого дому,
Глянь, як їх очі здатні пломеніти!
Здалось, вельможі горді, цвіт країни,
Чи камергери, чи значні старшини,
А то всього лиш юні хлопці, діти.
Куди і звідки линуть в заметілі?
Якісь, напевно, принци підозрілі”.
Для генералів то все таємниці;
Летить кибитка просто до столиці.

  ПЕРЕДМІСТЯ СТОЛИЦІ

Здаля, здаля вже видно, що столиця.
Стоять обабіч пишної дороги
Ряди палаців... Ось немов каплиця
З хрестом на бані; он копиці вбогі –
Ні, то скульптури у снігу й соломі;
Ген колонади, дах плаский на домі –
Палац у літнім італійськім стилі,
При нім альтани східні, легкокрилі
Та з уподобань часу Катерини
Мавповані під класику руїни.
Ніде не стріти більш такого чуда.
Скрізь огорожі. В них, як у звіринці,
Всілякі звірі в клітках поодинці,
Зразки будинків... Ще б одна споруда,
Хоч би єдина – їх архітектури,
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Плід їх уяви, вислід їх натури!
Всі ці будівлі – визначна робота!
То ж каменюччя посеред болота!

Щоб звівся славний Колізей у Римі,
Колись лилися ріки сріблазлота;
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,
Звели по моді і дахи, і стіни,
Шампанським добре вимили підлоги –
Їх в менуетах вичовгали ноги.

Тут зараз пусто... Двір зимує в місті,
Й туди злетілись мухи всі придворні
На сморід стерва царського – проворні!
Лише вітри тут зараз танцюристі;
Панове в місті, в місті цар. Кибитко,
І ти до міста... Холодно та біло,
Дзиґар опівдні б’є, час лине швидко,
На захід сонце голову схилило.
Склепіння неба широко відкрите,
Безхмарне зовсім, тихе та безмовне,
Цілком безбарвне, матове, безкровне,
Як мертве око, блідістю повите.

Аж ось і місто... Що то за мережі
Вростають з нього в височінь бездонну?
Кружганки й мури, стіни й гострі вежі?
Сади висячі, диво Вавилону?
Дими струмують, наче колонади,
Із сотень тисяч коминів невпинно,
Каррарський мармур так сія незмінно
Або в рубінах іскор міріяди,
Вгорі вершечки хилять і єднають,
В кружганки дивні, в арки заплітають,
Чудесних видив постає аркада –
Неначе місто вирине в тумані,
Мандрівця вабить солодко, прегарно,
Та все далеко – поспішати марно.

Ланцюг скрегоче, брами відмикають;
Питають, трусять – врешті пропускають.



162

  ПЕТЕРБУРГ

В часи далекі в Греції та Римі
Люд будувався в прихистку господнім,
Від зайд ховався в гори несходимі,
В ліс, де джерела в блиску прохолоднім.
Так збудували Рим, Атени, Спарту...
А в вік готичний близько веж барона
Хати тулились, там де оборона
Усіх околиць, там де мали варту;
Й над берегами, там де жваві ріки,
Міста поволі зводились великі.
Народжували місто Божа слава,
Лицарський дух чи реміснича справа.

А як російська виросла столиця?
І що слов’янське плем’я неозоре
В глухих кутках цих змусило з’явиться,
Чухонців звідси потіснити й море?
Тут ґрунт ні хліба не дає, ні плоду,
Гнила сльота чи хуга безнастанна,
В погоду спека, холод у негоду,
Мінливе небо, як душа тирана!
Не хтіли люди... 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.

Париж згадавши, наказав широкі
Майдани класти. Довелось бувати
Ще в Амстердамі – греблі звів, загати.
Чував, палаци в Римі є високі –
Зросли палаци. Ще одна столиця
По пояс в води увійшла сріблисті –
Немов сирена, дивна чарівниця,
Царя вражає, й цар в своєму місті
Проклав канали поміж болотами,
І вже гондоли плинуть під мостами.
Венеції тут, Лондони, Парижі,
Бракує тільки блиску й дивовижі.
Крилату зодчі полюбляють фразу,
Що Рим людською створений рукою,
Венеція – плід божого екстазу;
Хто з Петербургом стрівсь, той скаже зразу:
Збудований він, певно, Сатаною.
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Біжать до річки вулиці невпинні,
Широкі й довгі, як гірські долини,
Стримлять будівлі, цегляні, камінні
Або ж усуміш з мармуру і глини;
Дахи і стіни в рівнім строгім ладі,
Неначе корпус війська на параді.
Не знайдеш дому, щоб анонс не висів,
Словам строкатим тут нема вгомону –
Зійшли, здається, з вежі Вавілону.
Ось ці: “Ахмет тут мешка, хан киргизів,
Сенатор в польських справах, установи
Найстарший”... Далі: “Тут добродій Жоко
Паризької вчить, справжньої вимови,
Придворний кухар, чинш збира з горілки,
Діяч оркестру і шкільної спілки”.
Й такі: “Тут мешка італієць Джьоко,
Був незрівнянним майстром сальцесону
Для фрейлін царських, власник пансіону
Дівочого”; “Дім пастора Дінера,
Відзнак високих царських кавалера,
В час проповідей сповіща з амвону:
Цар – божий пастор, та такої міри,
Що сам володар і сумління й віри.
Дінер шле заклик свій до кальвіністів,
Социніанів і анабаптистів,
Як і російський імператор славний,
І прусський владар, друг його державний,
Нову прийнявши віру і обряди,
Всім до одної увійти громади”.
А ще: “Обнови дамські”; “Балалайки”;
“Цяцьки дитячі” там, а там – “Нагайки”.

Карет, ридванів, тарантасів сила,
Летять, щезають миттю в далечіні,
Як в панорамі чародійні тіні,
Мов не полоззя в них, а спритні крила.
На козлах править постать бороданя,
Вкрив густо іній бороду, убрання
Ще й вуса й брови, хльосткий бич в долонях,
Летять хлопчиська в кожушках на конях
Попереду, геть як Борея діти,
Свистять, щоб трохи натовп розрідити,
Від фаетону саночки навтьоки,
Як від баркаса гуси білобокі.
Тут від морозу біганина всюди,
До стріч та бесід всі тут неохочі,
Бліді обличчя, кожне мружить очі,
Дзвенять зубами ще й труть руки люди,
І з кожних уст, мов прямовисна хмара,
Мов стовп, зринає нескінченна пара,
І вмить здається, в місті між домами
Не люди ходять – комини з димами.
З боків цих юрмиськ черні, штовханини
Простують гордо два великих ряди,
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Мов хід, в церковні введений обряди,
Як в прибережжі рік швидких крижини.
Куди й для чого ключ повільний лине?
І що мороз їм? Плем’я соболине!
Якраз гуляти в цю належить пору.
Не заважає холод анітрішки,
Бо в цю годину цар гуляє пішки,
А з ним цариця й знатні дами двору.
Йдуть урядовці усіляких мірок,
В ході ретельно дбають про стандарти,
Здається, шулер спритно кинув карти,
Їх від тузів тут є аж до шестірок,
Молодше, й старше, і червоне, й чорне,
Їх чи на той бік, чи на інший горне,
На ту чи іншу сторону бруківки
Та на місточки в осяйнім граніті,
Вперед простують лиш чини верхівки,
Цей в хутрі теплім, груди все ж відкриті,
Щоб орденами тішились зіваки,
Дарма, що мерзне, – видно всі відзнаки,
Не бачить рівні – і на видноколі,
Мов жук пихатий, сунеться поволі;
Гвардійці далі йдуть, молокососи,
Стрункі, мов списи, і завзяття повні,
Пополовині зв’язані, як оси;
Схилившись, далі всякі йдуть чиновні,
Зиркзирк спідлоба, може, ще схилитись,
Штовхнутись, може, може, відступитись,
І на зневагу ладні, й на поклони,
Гнучкі й повзучі, наче скорпіони.
Ось дами, наче бабкичепурушки,
Плащі всілякі, різні капелюшки,
Все суголосне мод паризьких крику,
В хутровім кожна ніжка черевичку,
Біліші снігу, як той рак, рум’яні...
Двір від’їжджає... Всі стоять в пошані.
Спішать карети, що тяглись, як судна
Поза плавцями, де глибокі води,
Знатніші зникли, врешті пішоходи
Розсипалися, вулиця безлюдна.
Заходивсь кашлем не один бідово,
Одначе мовив: “Як було чудово!
Царя побачив, кланявсь генералу,
А з пажем вів я бесіду тривалу!”

Вбранням відмінні й виглядом, з’явились
Незвичні люди серед цього тлуму,
На перехожих майже не дивились,
Та викликало місто в них задуму,
По підмурівках, по камінних плитах,
Залізних пруттях і міцних гранітах
Черкали очі, мов хисткої брили
Шукали, хай би, може, каменюки,
Та опускались з розпачу в них руки,
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Мовляв, не звалять все це людські сили!
Їх одинадцять, всі пішли, лишився
Один мандрівець, реготнув злостиво,
Рукою ляснув по камінню мстиво,
Мов кам’яному місту він грозився.
Його проймала думка невгомонна,
Схрестивши руки, в царські кам’яниці,
Немов два списи, гострі вп’яв зіниці,
В ту мить страшенно схожий на Самсона,
Що полонений був ціною зради, –
І міряв оком вражі колонади.
На незворушний вид його, на лоба
Упала тінь, мов на труну жалоба,
Бліде обличчя хмурилось в печалі,
Здавалось, вечір, що сотався з висі,
З’являвся спершу в ньому, в кожній рисі,
А відтіля вже ширивсь далі й далі.

Геть спорожніла вулиця вітриста,
Та ще один там проводжав смеркання,
Не подорожній – давній житель міста,
Бо як давав він бідним подаяння,
Вітався з кожним, вмів погомоніти
Про те, як жінка чується, як діти.
Всіх відпровадив, сперся на граніті
Понад каналом, де будівлі двору,
На шпиль, на стіни глянув гордовиті,
Все ж не гострив, як той мандрівець, зору,
В очах пониклих крив журбу велику,
Здаля узрівши старця чи каліку.
В тривкій задумі звів до неба руки,
Пройнятий вишнім розпачем невтішним.
Дививсь, як ангел, що нестерпні муки
В чистилищі хтів душам зняти грішним.
Він бачив: цілі мучаться народи,
Він чув страждання їхні небувалі,
Він знав: тернисті неозорі далі
Ждуть покоління на шляхах свободи.
Він сперся й плакав, крижані канали
Його гарячі сльози поглинали;
Всі Бог полічить, всі він позбирає,
За кожну море втіхи дасть безкрає.

Було вже пізно, з вечором холодним
Лиш ці лишились мрійники скорботні,
Стояли довго віддалік самотні,
Спостерігали все один за одним.
Столичний житель перший підступився.
“Мій брате, – мовив, – бачу, ти лишився
Один, сумуєш, чужоземець, може;
Скажи, чого ти хочеш, в Ім’я Боже;
Як християнин і поляк вітаю,
Хреста й Погоні знаком осіняю”.
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Мандрівець надто вглибивсь в міркування,
Втік з узбережжя, блимнувши очима;
Як вир душевний роз’яснився зрання
І пам’ять стала більш чітка та зрима,
У ній постала зустріч таємнича;
З тим, хто повівся начебто зухвало,
Знов стрічі праглось; не згадав обличчя,
Та голос, мова!.. В них було щось гоже,
Що так багато серцю промовляло...
Втім, це мандрівцю лиш наснилось, може.

ПАМ’ЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Два юнаки в дощ, в пору вечорову
Плащем накрились і вели розмову.
Один – мандрівець, у тужній замрії,
Незнана жертва царської сваволі;
Співець був другий, знаний всій Росії,
Піснями славивсь на її роздоллі.
З найперших стали стріч запанібрата,
Була їх приязнь щирістю багата.
Їх душі, вищі над земні знегоди,
Неначе ближні дві альпійські скелі,
Хоч їх навіки розірвали води,
Байдужі хвилі їм несамовиті
Верхи люб’язно хилять у блакиті.
Мандрівець постать оглядав Петрову,
Співець російський вів негучно мову:

– Звівсь пам’ятник тут першому цареві –
Цих див творцю, так друга наказала,
Й цар (велетенські обриси взірцеві)
На бронзовому карку буцефала
Шукає місця, де б погарцювати,
На власну землю стати він не може,
Йому простори рідні тіснуваті,
Хіба за морем десь підґрунтя гоже.
Тож віддають хай фінські узбережжя
Гранітну скелю, й скеля швидше птиці
Долає сушу і морське безмежжя
І припадає вже до ніг цариці.
Прилаштували – цар летить щосили,
Канчуковладний цар у римській тозі,
Гарцює огир на вершечку брили,
Над узбережжям знявсь у рвійній позі.

Не в цій поставі у старому Римі
Звівсь Марк Аврелій, cлавний у народі;
Здобув пошану вчинками своїми,
Нашіптувачу, шпику мовив: “Годі!”
Домашнім здирцям вговтав апетити,
Вдалось на Рейні славно й на Пактолі
Йому чужинські орди розгромити,
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На Капітолій входить в ореолі.
Чоло шляхетне – сяє несхололо
На ньому думка про добро держави,
Підніс поважно руку, всіх навколо
Благословляє на похвальні справи,
А другу руку опустив на повід,
І втихомиривсь огир норовливий.
“Наш цезар їде, батько наш!” – як повідь,
Люд був наринув і гукав щасливий.
Між тлуму цезар їхав тихим кроком,
Аби вітати всіх батьківським оком.
Зоріє жаром кінь, здіймає гриву,
Все ж тямить, людям любу, небувалу
Везе особу, вкрай усім важливу,
І сам гамує буйний пломінь шалу,
Хай всі підходять ближче якомога,
Йде по дорозі між людей помалу.
В ясне безсмертя пролягла дорога!

Петро ж повіддя відпустив коняче
І, потоптавшись по землі добряче,
Став на високім кам’янім помості.
Бряжчить вуздечка, потримати впору,
Вже кінь шалений зніс копита вгору,
Впаде, здається, не зберуться й кості.
Але не пада, все стоїть стрибучий,
Отак застиглих брил каскад летючий,
Морозом скутий, над проваллям висне...
Але як сонце волі врешті блисне
Й повіє вітер західного світу,
Що жде північні темні брили гніту?

  ОГЛЯД ВІЙСЬКА

Плац широченний часто звуть собачим,
Цар псів там школить ще до полювання;
Так само часто звуть його моднячим,
Цар приміряє там свої убрання,
Свої оздоби – списи та гармати,
І від монархів шану йде приймати.
На бал кокетка рветься до палацу,
Всяк чепуриться, всяк собі моргає,
Та часу менше при свічаді гає,
Як цар щоденно на камінні плацу.
Ще саранинським звуть той плац нерідко,
Говорять, цар там сарани племена
Годує – знявшись, сарана шалена
Колись, мов хмара, вкриє землю швидко.
Ще звуть точильним плац той, хірургічним,
Там цар ланцети гострить і шліфує,
Тне з Петербурга порухом північним,
Та так, що миттю вся Европа чує;
Перш як з’ясує, чи глибока рана,
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Чи погамує пластир крові страту,
Цар доконає шаха і султана,
Протнувши серце, пустить кров сармату.
Ну й назв!.. Є назва і в казенній мові:
Плац, де провадять огляди військові.

Жде в час ранковий огляду бучного
Притихлий натовп, люд з’юрмився щільно,
Як чорний берег озера ясного,
Всяк пнеться ближче, дивиться препильно.
На плац, неначе понад воду птиці,
Драгунів кілька виліта з донцями,
Хто надто пнеться, дістає по пиці,
По шиї, спині пруттям, канчуками,
В юрму загуслу, схожий на ропуху,
Як у багнисько, відповза щодуху.
Здаля зринають звуки стукотняви,
Мов молотіння там або кування,
То барабанний дріб гуртує лави
І супроводить їхнє прямування.
Колон доволі, убрання зелене
Здаля аж чорне, довгі та великі,
До плацу ринуть по снігу, як ріки,
Що в озеро всі ллються широченне.

Тепер дай, музо, вуст аж ста Гомерів,
Дай сто паризьких язиків у кожні,
А ще завзяття партачів паперів,
Щоб міг злічити всі чини вельможні,
Всіх офіцерів та підофіцерів,
Бійців звичайних і карабінерів.

Хоч всі бійці так між собою схожі,
Один при однім стали у колоні,
Немов жердини в добрій огорожі,
Немов при яслах зголоднілі коні,
Немов на грядці паросточки гожі,
Як вірші в книжці, в березі копиці
Або салонні бесіди в столиці.
Між оборонців царської корони
Від інших значно вищі є загони,
Блищать на шапках мосянжові знаки,
Ставні, добірні вусанівояки,
То гренадери, їх аж три колони.
За ними нижчі багатьма рядами,
Як огірочки в грядках під листками.
Щоб розрізнити всі полки в піхоті,
Слід, як у вчених, мати очі й нерви,
Вони невпинно риються в болоті,
Класифікують, називають черви.

Лунають сурми... Вершники – улани,
Драгуни – їдуть, а слідом – гусари,
Шапки строкаті, каски і султани –
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Мов капелюшник там розклав тюрбани
Та всякі інші показні товари.
Ще полк над’їхав – хлопці, наче дзбани,
Немов окуті міддю самовари,
Понижче – коней писки, наче крани.
А відрізняти полк такий від полку
По конях ліпше, буде більше толку;
Адже й нова нам тактика так радить,
І це російським звичаям не вадить.
Писав славетний генерал Жоміні,
Належить успіх коням, не людині,
І так вважають здавна в цій країні;
Тут кінь гвардійський коштує немало,
Не менш, ніж навіть добрих три солдати,
А офіцерський цінний небувало,
І за такого необхідно дати
Музику, може, писаря меткого,
А в дорожнечу й кухаря самого.
Худі, нещасні лазаретні коні,
Вже їм бракує сили тяглової,
Така одначе ставка в фараонів:
Дві жінки варті шкапи лиш одної.

А втім полки все йдуть кавалерійські,
Ось два гніді, два карі на майдані,
Он стрижені всі коні поанглійськи,
Полк меринів, он сірі, он булані,
Високорослий полк в знаній шанобі,
Є куцохвості тут і є гривасті,
Йде полк, де коні з зіркою на лобі,
Йде полк останній – вороної масті.
На плац в’їжджають бойові гармати,
Їх із півсотні, ще снарядів скрині,
Їх сотень зо дві, не порахувати.
Аби злічити все у цій хвилині
В строкатій людській, кінській веремії,
Слід мати око, як в Наполеона
Чи інтенданта війська у Росії –
Йому ні коней, ні людей колона
Не заважає оцінити скрині,
З тих завтра вкрасти, з тих, можливо, й нині.

Вже скрізь мундири на плацу численні,
Мов повилися трави по долині,
Над ними скрині видно, теж зелені –
Неначе злізли кузьки трясовинні,
Жуки болотні на листкимундири,
А там, де скрині, височать мортири,
Мов павучища чорні в павутинні.
В них ніг передніх, задніх по чотири,
І мають назву ті і другі ноги,
Їх каноніри звуть та бомбардири.
Павук спокійно сів серед дороги,
Здається, ноги залишили тіло,
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Здається, вгору черево злетіло,
Йому байдужа власних ніг утрата.
Але негайно скинеться гармата,
Коли накажуть (що то дисципліна!),
Отак тарантул, як у ніс подути,
Згрібає ноги, підгина коліна
Й перше, ніж надметься й збудеться отрути,
Надасть переднім канонірам руху –
Побіля писка крутяться проворні...
Це дуже схоже й на нещасну муху,
В миш’як раптово встромить ніздрі чорні,
Відмити хоче, тре, та лапки вгору,
Передні, задні, потріпоче буйно,
Здригнеться врешті, не здолавши мору,
На мить притихне й вибухне отруйно.

Полки спинились... Видно кавалькаду –
Сам цар, при ньому кілька адміралів,
Тлум ад’ютантів, сила генералів
За ним поштиво сунеться позаду.
Строкатий почет; мов на арлекіні,
Стрічки на кожнім різні та медалі,
Значки, кокарди – всяк при причандаллі,
На тому жовті, а на тому сині
Зірки, кружечки, хрестики, лампаси,
На грудях, спині, скрізь такі прикраси.

І сяють світлом всі, проте не власним,
Їх засвітили самодержця очі,
Вогнем пройняті генерали ясним,
Мов рій комашок у купальські ночі,
Та тільки царська ласка одвесніє,
Рій світлячків тих більше не ясніє,
Не прагне далей, скніє у болоті,
Десь непомітно тулиться в темноті.
В бій генерали йдуть відважним кроком,
Хай меч, хай куля – генерал не охне,
Бо цар всміхнеться; гляне хмурим оком –
Вояка блідне, слабне, часто – здохне.

В дворянах легше стоїків пізнати,
Хай гнів – шляхетні душі не страждають,
Вони на себе рук не накладають,
На села їдуть у свої пенати,
І звідти пишуть: хто до камергера,
Хто до коханки чи до дами двору,
Більш ліберальні, то й до гувернера,
Допнуться врешті знову до фавору.
В вікно жбурнути пса – убивсь, не диха,
А кіт лиш нявкне й скинеться на ноги,
Походить трохи кіт уздовж дороги
Кудись у шпарку пробереться стиха.
І перш ніж знову стане чинодралом,
Побуде стоїк трішки лібералом.
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В царя зелений з коміром чудовим
Мундир – ніколи не скида мундира;
Мундир військовий – друга царська шкіра,
Цар зріс, живе він і згниє військовим.
Дитя колиску ледве лишить царську,
І вже до трону зроджений паничик
Козацьку має куртку і гусарську,
А на забаву шабельку ще й бичик,
Склади читає й шабелькою звичні
Виводить рухи, тиче нею в книжку,
А як у танці підіймає ніжку,
То бичик такти вибива музичні.
Підрісши, має лиш одну забаву:
Збира солдатів у свої палати
Й ну муштрувати бідних без угаву,
Аби нарешті під батіг послати.
Отак царевич жде свій сан грядущий...
Тому Европа їх боїться й славить;
Старий Красицький, мабуть, не лукавить:
“Мудрець кмітливий, тільки ж дурень дужчий”.

Петро Великий, цар і вихователь,
Цих царепедій ревний зачинатель.
Нові дороги бачив у завії,
До них державу прагнув прихилити.
“Як у Европі, буде у Росії!
Вбрання підрізать, бороди зголити”.
Сказав – боярську і князівську полу
Підтято кожну, наче кущ в Версалі,
Сказав – купецькі бороди додолу,
Так після граду всі листки опалі.
Ввів барабани цар та ще й багнети,
При нім з’явились тюрми та кадети,
І европейські танці – менуети,
Зігнав жіноцтво на бали й бенкети;
Сказав кордони пильнувать сторожі,
Замкнув портові бухти ланцюгами,
Сенат призначив, є шпики й вельможі,
Оплів шинками всіх і паспортами...
Цар мужикові гроші дав правдиві
Ще й зброю, взявся мужика вмивати,
І загукала вся Европа в диві:
“Вдалось Росію цивілізувати!”
Царям наступним звичаї ведмежі
Не варто стало навіть прикрашати,
Могли на поміч кату поспішати,
Влаштовувати бойні та пожежі,
Загарбувати землі та держави,
Тягти останні із підданців жили,
Платить французам, німцям, щоб хвалили,
І в них зажити почестей і слави.

Французи, німці, ви б так не спішили!
Як вдарить в вуха вам указів мова,
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Й нагай над вами засвистить щосили,
Й вогонь освітить ваші небосхили,
Чи ви зв’язати зможете два слова;
Як вас примусить цар співати славу
Кибиткам, тюрмам, канчукам, Сибіру –
Чи знов для нього пісню величаву
Заведетé ви, неймовірно щиру?

Влетів, мов куля, цар в ряди солдатські,
Спитав підлеглих, як здоров’я нині...
“Цареві слава!” – шепоти вояцькі
Знялись, неначе рикання звірині.
Наказ крізь царські процідився зуби,
М’ячем влітає в губи коменданта,
Перелітає далі з губ на губи
І потрапляє врешті до сержанта.
Мечі заблисли, брязнули шаблюки,
Перемішались лави велелюдні,
Хто, може, бачив на лінійнім судні
Варіння каші – ллють до казанюки,
Як з річки, воду, помпа жме щодуху,
Несуть матроси бочки, поспішають,
В окріп круп’яну сиплять потеруху,
Десяток весел вариво мішають...
А хто французьких бачив депутатів? –
Казан нікчемний проти їх палати,
Проєкт комісій мають депутати,
І розпочнеться зараз час дебатів:
В Европі спраглі думають народи,
Що там готують вариво свободи;
Потік високих слів, як з помпи, буха,
Хтось взявся віру захищати дуже,
Шумить палата, бубонить, не слуха,
Завів про волю хтось, та всім байдуже,
Хтось про народи розпочав невільні,
Царі згадались, деспоти всесильні...
Кричать: “Регламент! Годі, годі, друже!”
Міністр фінансів вибіга на люди
З листком бюджетним від колін по груди
І ну ретельно в купу все мішати –
Відсотки, норми, залишки, оплати;
В палаті галас, булькання, кипіння,
Аж попід небо приска шумовиння;
Народи раді, кабінети в горі,
Й ніхто не має до останку гадки,
Що говорилось тільки про податки...
Отож хто бачив той казан на морі
Чи ту палату, той збагне відразу,
Який гармидер з царського наказу
Зчинивсь у війську, скільки вніс бентеги.
Бій барабанний множиться луною;
Мов скресла крига на Неві весною,
Піхота в довгі витяглась шереги.
Командні гуки набирають сили
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І супроводять ту і ту колону,
Цар між полками, ті його персону,
Немов планети сонце, оточили.
Цар випускає зграю ад’ютантів,
Мов птаство з клітки, наче псів з припону,
Здійняв гармидер і набрав розгону
Рій генералів, тлум старшин, сержантів;
Гук барабанів, бренькіт музикантів...
Сторч якір тягне трос, отак піхота
За барабаном простяглася шнуром;
Полки мов стіни – то уже кіннота,
Зібравшись в купу, йде єдиним муром...
Які були там виверти ще й далі,
Як хизувались вершники собою,
На піхотинців налітали в шалі
(Так зграя псів, розбуджена трубою,
Хапа ведмедя, як його зв’язали 
Та ще й намордник затісний наклали),
Як вся піхота скупчується, дметься,
Немов їжак, що тиче голкизброю,
Коли гарчливий пес над ним нагнеться,
Як, у шаленім здиблені розгоні,
Повіддям врешті вговтуються коні,
І як тягали взадвперед гармати
Під крик французький і російські мати,
Як там карати вміли, в карцер брати,
І замерзати, і з коня спадати,
Й царя нарешті рвійно віншувати...
Яке величне все, яке знаменне!
Щоб оспівав це, вславився б, достоту;
Та, мов невдатна бомба, муза в мене,
Бере, упавши, прозаїчну ноту,
В Гомера теж є щось таке воєнне,
Про бій богів, де й він впада в дрімоту.

Вже встигло військо всякі викрутаси, 
Царем десь чуті й бачені, явити,
Вже припинили шум глядацькі маси;
Плащі і шуби, кожухи і свити,
Які чорніли скрізь довкола плацу,
Потроху в різні боки відповзали,
Всі нудилися страшно й замерзали...
Час на сніданок знаті до палацу.

Мороз, нудота, видно все ж громаду
Послів, прибулих здалеку в державу,
Не пропускають жодного параду,
Кричать: “О диво, чудо!” – без угаву.
Вже вкотре знову жваво прокричали
Один за одним комплімент натхненний,
Що цар у планах тактик незбагненний,
Що якнайліпші в нього генерали,
Що неможливо навіть передати,
Які завзяті й мужні тут солдати,
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А закінчилась мова пустодзвонна
Каскадом звичних кпин з Наполеона;
Всі на годинник скоса позирали,
Бо остогидли вже галопи й рисі,
Морозом лютим скуті доли й висі,
Нудьга та голод вельми допікали.
А цар спинятись не дає наказу,
Все бідолашну змушує кінноту
Іти, крутитись так і сяк до сказу,
І знов стіною виставля піхоту,
І знов стискає у каре (не жарти!),
І знов, неначе віяло, розгорне –
Таке ж заняття в шулера проворне,
Хоч гри немає, він тасує карти,
Хай розійшлася вже гравців орава,
Йому й самому з картами забава.
Й цар врешті знудивсь, на коні раптово
Крутнувсь, подався в тлум, де генерали,
І зупинилось військо безтолково,
Солдати довго з місця не рушали.
Та з барабанів, сурм спада дрімота,
Пішли колони – вершники, піхота –
Пливуть, впадають в вулиці широкі...
Самі від себе стали враз відмінні,
Не схожі зовсім на гірські потоки,
Що каламутно чорні, швидкоплинні,
Стрічаються всі в озері ясному,
Там очищають води й відпочилі,
Грайливі й чисті далі котять хвилі
В смарагдовому плині осяйному...
Ішли колони жваві, чисті, білі,
А вийшли чорні і залиті потом,
Брудні, нещасні, стомлені, змарнілі,
Покриті снігом зпід чобіт, болотом.

Всі розійшлися – глядачі, актори.
Вже на майдані зовсім спорожніло,
Лиш двадцять трупів мерзло: вбраний біло
Солдат кінноти, в іншого, потвори,
Не розібрати, де вбрання, де тіло,
Його немало коней столочило.
А ці замерзли, стоячи, мов ступи,
Виконуючи роль дороговказу,
А той в шерегу втрапив не відразу,
В чоло дістав і впав поміж трупи.
Усіх жандармські підбирають слуги,
Несуть з мерцями й ранених ховати,
Цілком байдужі їм і ті, і другі.
Цього чавило колесом гармати,
Повипадали нутрощі криваві,
Він зпід гармати заволав жахливо,
Майор мовчати наказав “роззяві”,
Бійцю майора слухати не диво,
Тож зціпив зуби – вмить плащем накрили,
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Щоб цар не вгледів, щоб страшенна рана
Не зіпсувала царський настрій зрана,
Як натщесерце нутрощі і жили
Побачить (певне ж, це ніяк не в пору),
В роздратуванні поверта до двору
І на сніданні не смакує ласо,
Їсть неохоче страви, надто м’ясо.

Один упертість виявив зухвалу,
Биття, погрози – все йому нічого,
Не підкорився навіть генералу,
Страшенно зойкав, кляв царя самого,
Людей цікавих назбирав громаду
Навколо себе мученик параду...
З завданням, кажуть, їхав цей стражденний,
Враз кінь спинився, став, мов хто зурочив,
А ззаду нісся ескадрон шалений,
Коня зім’ято, й хоч солдат зіскочив, –
Упав... Кіннота мчала прудконого,
Та від людей більш милостиві коні,
Хоч пролітали хмари ескадронні,
Один лиш тільки влучив кінь у нього,
Ребро зламалось, кістку потрощило –
Мундир продерла і стирчала вгору,
В сукні зеленім вирізнялась біло,
Й лице прибрало сполотнілість хвору;
Та сил не збувся, раптом другу руку
Підніс до неба, наче до громади
Звертався палко, попри біль та муку
Якісь давав їй голосно поради.
Які? Не зняти таїни покрову.
Шпиків боялись люди й повтікали,
Одне цікавим тільки розказали –
Недосконало знав російську мову,
“Царя, цареві” – раз у раз лунало,
Тож про царя він говорив немало.
Шептали часом (а в душі хололи),
Що був нещасний молодим литвином
Значного роду, княжим, графським сином,
Його забрали в рекрути зі школи,
Тут старший дуже не злюбив поляка,
Подбав, щоб дика трапилась коняка,
Казав: “Хай скрутить шию лях – собака”.
Все ж хто такий він був, дізнатись годі,
Не чули навіть імени відтоді.
На карб цареві це імення ляже,
До часу тільки лишиться на споді,
Тобі на нього чорт, о царю, вкаже
Й на сотні інших, мучених до смерти;
Копальні, тюрми... Імена ж не стерти.
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Відтіль, де снігу височіла купа,
Лунало цілу ніч виття собаче,
Прибігли вранці і відрили трупа;
Хтось утомився і заснув неначе.
Чи то мужичий труп, чи то солдатський,
Коротка стрижка, все ж із бородою,
В хутряній шапці, плащ на нім вояцький,
Він офіцерським, певно, був слугою.
Сів на просторім хутрі дворянина,
Тут залишився, тут чекав наказу
Й замерз, як снігу вже мав по коліна.
Знайшов тут вірний пес, завив одразу...
Замерз, та в хутро тіло не завите,
Припала снігом лиш одна зіниця,
Загусло друге око, все ж відкрите,
Де зник слід пана, прагнуло дивиться.
Наказ отримав, тож не йшов додому,
Сказав сидіти пан – слуга не встане,
Зведеться тільки на суді страшному,
Тобі й по лютій смерті вірний, пане,
Затис в долоні міцно панську шубу,
Пильнує й досі, щоб не вкрали люди,
Долоню другу хтів сховать на груди
Й під плащ не втиснув, задубілу, грубу.
А пан в розвагах, панові байдуже,
В столицю, кажуть, завітав недавно
І в ній проїздом, пан гуляє славно,
Чи легковажний, чи обачний дуже;
Він не з принуки йшов на ці паради,
А показати свіжі еполети,
А потім клюнув на жінок принади,
Або подався на якісь бенкети,
Або у карти заходився грати
Й не мав нагоди про слугу згадати;
Втім і старого, й хутра зрікся, може,
Щоб не примітив шуби хто при ньому,
Бо ще осудять, думав, боронь Боже,
Адже ж цареві холод ні по чому;
Тоді б, напевно, мовив хтось розумно:
“Він на параді в шубі! – вільнодумно”.

Як героїчно вмер отой служака!
Для пса похвально, для людини грішно.
Чим пан віддячить? Усміхнеться втішно
І скаже: був він вірний, як собака.
Слуго нещасний! Лиш згадаю, й плине
Сльоза, й тріпоче серце, ледь не згине...
О безталанний страдний слов’янине!
Народе бідний! Жаль твоєї долі,
Один у тебе героїзм – неволі.
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НАПЕРЕДОДНІ ПЕТЕРБУРЗЬКОІ ПОВЕНІ 1824
ОЛЕШКЕВИЧ

Морозом шпарко небеса пройняті,
Посинілі аж чорні з холоднечі,
Немов обличчя мертвого у хаті –
Хоч розігрілось добре біля печі,
У нім немає віддиху живого,
Доволі тільки випару гнилого.
Тепліє вітер, і димів колони
(Вони мов місто, де живуть дракони)
Під небом никнуть, як примар громада,
Що розлетівшись, вниз на землю пада.
І дим у плеса вулиць поринає,
Вологу пару забира попутно,
Сніг тане, вечір ще лише минає,
А твань, як в Стіксі, рине каламутно.
Щезають сани, зірвано полоззя
З карет, ридванів, грім коліс по бруку,
Угледіть оком їх не довелося –
Пар, морок, дим... Їх чути лиш по звуку,
А видно тільки по ліхтарних зблисках,
Ще світлячки так в’ються на багниськах.

Йшли подорожні, де Нева велика
Прослалась, любо в мороці блукати,
Чиновників тут легко уникати,
Тут на просторі не зустріти шпика.
Йшли й почужому стиха говорили,
Й співали пісню дивного мотиву,
Вглядались часом в широчінь чутливу,
Чи хто не слуха... Слухачів не стріли.
Так над Невою весело бродили,
Над плесом, схожим на альпійські схили,
І зупинились – вгледіли пробиту
До річки стежку поміж плит граніту.
Внизу узріли сперту на льодину
Понад водою з ліхтарем людину;
Не шпик, бо шпику річка не цікава,
Не перевізник – хто ж по кризі плава?
І не рибалка... Що то за химери?
В руках ліхтарик та якісь папери.
Підходять ближче – не поверне й ока,
Мотузку тягне, що в воді зависла,
Вузли рахує і нотує числа,
Здається, міря, чи вода глибока.
Ліхтарний відблиск йшов по льоду кругом,
У нім виднілись книжка таємнича
І над водою схилене обличчя,
Мов жовта хмара над вечірнім пругом:
Лице шляхетне, гарне, хмурні брови,
Вдивлявся в книжку так уважно й строго,
Що вчув сторонні кроки і розмови
Понад собою й не спитав нічого,
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Лиш нетерпляче ворухнув рукою
На знак, що прагне тиші і спокою.
Якесь в тім русі відчувалось диво,
Тож подорожні, хоч і шепотіли,
В душі сміялись, вмовкли враз поштиво
І заважати більше не посміли.

Один приглянувсь і пізнав, гукає:
“То він!..” І хто ж він? Є митцем, поляком,
Хто віщуном зве нині, хто відьмаком,
Від фарб і пензля, кажуть, відвикає,
У кабалу він, в Біблію вникає,
До себе навіть духів прикликає.
Митець тим часом встав, згорнув писання,
Рік, мов провадив сам з собою диспут:
“Чудес діждався, хто дожив до рання,
То буде другий, не останній іспит;
Щаблі струснуться в ассирійськім троні,
Ґрунти схитнуться в місті Вавилоні,
Не зріти б третій, Господи, нікому!”
Лишив мандрівців біля річки долі,
Піднявсь по сходах з ліхтарем поволі.
І зник невдовзі в мороці густому.
Збагнути важко незвичайну мову;
Ці споважніли, тим занадто смішно.
“Віщун, – гукнули, – всіх дивує знову!”
Постояли ще трішечки і спішно,
Мерщій додому в пітьмі ночі кожний.
Сльотавий вітер, пізній час, тривожний.

Один подався, скочивши на сходи,
По прибережнім кам’янім помості
Вдаль, де ліхтарний блиск серед негоди
Тремтів, як блудна зірка в високості.
Не подивився у митцеві очі,
Розмов про нього всіх не встиг почути,
Та голос дивний і слова урочі
Так зворушили!.. Як же міг забути,
Що чув той голос! Тож побіг щосили,
Хоч путь непевна і пітьма гнітили.
Ліхтарик, прудко несений, світився,
Здавалось, меншав з тріпотінням кожним,
Погас неначе, ні – він зупинився
Серед простору на плацу порожнім.
Подвоїв кроки подорожній... Очі
Звернув на постать (на плацу камінні
Лежали плити) – вкрита тінню ночі,
На верхній брилі стала в безгомінні.
Митець розхриставсь, піднята правиця,
Простоволосий був посеред плацу,
І видно, довго вирішив дивиться
На темні мури царського палацу.
А ще на світло, у вікні одному
Воно ясніло; оглядав будову,
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Молився тихо Богові святому
Й завів зненацька запальну промову.

“Не спиш, о царю! Сплять твої дворяни,
Вже глупа ніч, але тобі не спиться;
Господь ласкавий струшує омани,
У нього, царю, знай, важка десниця!
Цар спати хоче, цар стуляє очі,
Засне нарешті – ангел в обороні
Над ним схилявся у давніші ночі,
Страшні й дошкульні слав примари сонні.

Не був лихий він в юні дні погожі,
Але поволі звівся на тирана,
Його лишили з часом слуги божі,
Безповоротно пада в вир шайтана.
Вже не сприймає вишніх застережень,
Не хоче знати сумнівів, бентежень;
Вже честолюбство шириться безкрає
В пустій хвалі... Й чорт руки потирає!..

Та спершу будуть скарані підданці
З халуп нікчемних, страдні голодранці;
Бо грім влучає вежі та вершини,
Коли лютує на бездушній тверді,
А поміж людьми спершу б’є в низини,
Й невинні гинуть в бурікруговерті...

Поснули п’яних нечестивців юрми
В розкошах, чварах – в душах порожнини!
Спите спокійно, мов дурні тварини...
Дух божий збудить, як мисливські сурми,
Очистить хащі гнівно і розлого,
Дійде до лігва хижака самого.

Борвіїв зграя висунулась люта
З льодів полярних, як морські страшила,
З хмар поробила широченні крила,
На хвилі сіла, з них зірвала пута;
Вже чую, моря нездоланна сила
Гризе й вергає крижані вудила,
Вже мокра шия випнулась підхмарно,
Один тримає ще ланцюг, та марно –
Розіб’ють, чую молотів кування...”

Митець помітив, що його хтось слухав,
І зник у пітьмі, і свічу задмухав.
Він блиснув, наче лиха віщування,
Що в серце раптом вдарить навіжене
Й минеться, люте, тільки ж незбагненне.
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Чи я вам згадуюсь? Мені ж ви й досі славні,
В думках про смерть братів, заслання і суди
Й ви – не чужинці ви в думках тих, рівноправні,
Ви в спогадах моїх і мареннях завжди. 

Рилєєв, де твоя тепер шляхетна шия,
Яку я обіймав? – Стис міцно мотузок.
До того призвела ганебна тиранія,
Що у своїй землі злочинцем є пророк.

Рука Бестужева, поета і героя,
Яку стискав колись, від шаблі і письма
Відірвана тепер (в копальні інша зброя)
І cкута з польською, каміння там лама. 

А може хто навік в душі згнітив свободу,
Отож карається тепер куди страшніш,
Поклони вибива цареві на догоду,
Запродався за чин або нікчемний гріш.

А може, він царю шле оди величаві,
Йому товаришів страждання не болять,
П’є кров мою в моїй скривавленій державі,
Як із чеснот, з людських хизується проклять.

Як здалеку, з країв, де людям жити вільно,
Почуєте мою мелодію сумну,
В просторах крижаних зустрінута прихильно,
Хай волю возвістить, як журавель весну.

Вам знаний голос мій! 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.

А як осудить хто мене, це буде схоже
На ревне гавкання послужливого пса,
Він полюбив навік неволю і куса
Ту руку, що тяжкий ошийник зняти може.
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АВТОРСЬКІ ПОЯСНЕННЯ 
(до ІІІ частини) 

Вирази ч и н, ч и н о в н и к здебільшого вживаються тут у зна
ченні російському, зрозумілому хіба що для литвинів. Аби в Росії 
не бути мужиком чи купцем, словом, аби мати привілей звільнення 
від кари канчуком, треба увійти в урядову службу й домогтися так 
званого к л а с у або ч и н у. Служба поділяється на чотирнадцять 
класів; потрібно кілька літ служби задля переходу з одного класу в 
інший. Чиновникам призначаються всілякі іспити, близькі до фор
мальностей, притаманних династіям мандаринів у Китаї, звідки, 
здається, цей вираз принесли до Росії монголи, а Петро Перший, 
збагнувши значення цього виразу, розвинув цілу інституцію в справ
ді китайському дусі. Часто чиновник не є урядовцем, лише чекає 
нагоди стати ним, тож мусить старатись. Кожен к л а с або ч и н 
відповідає певному військовому рангу, а саме: доктор філософії або 
медицини вважається у восьмому класі й має ступінь майора або ж 
колезького асесора, ступінь капітана має фрейліна або ж придворна 
панна, єпископ чи архієрей є генералом. Поміж чиновниками ви
щими й нижчими передбачені чи не такі ж стосунки підлеглости й 
покори, як у війську. 

Дія І 
Сцена І

1. Гадали, вже лихий фельд’єгер в нас на ґанку.
Фельд’єгері, або ж царські польові стрільці, – то такі жандарми, 

які полюють переважно на політично неблагонадійних, їздять за
звичай в к и б и т к а х, тобто в дерев’яних візках без ресор і заліза, 
вузьких, пласких і спереду вищих, ніж ззаду. Байрон згадує ті візки 
у своєму “ДонЖуані”. Фельд’єгер прибуває переважно вночі, заби
рає підозрювану особу, ніколи не кажучи, куди її везтиме. Кибитка 
оснащена поштовим дзвінком. Хто не бував у Литві, тому важко 
уявити переляк, що панує в кожнім домі, біля воріт якого залунає 
поштовий дзвінок.

2. Литвин до пінчука (чи біса)...
У Литві називають пінчуками мешканців болотистих околиць 

Пінська.
3. Ковтне повітря він і захмеліє вмить.
В’язні, котрі довго були замкнені, виходячи на свіже повітря, 

відчувають щось на зразок запаморочення.
4. На новосіллі плач – в Литві лиха ознака...
Новосілля в Литві передбачає так звані інкрутовини – урочисте 

входження господаря до нового помешкання.

Сцена VІІІ
5. Так ясно й чітко, мов сенатська постанова.
У Росії темність сенатських указів увійшла в прислів’я. А вже 

судові постанови чи вироки умисне складалися так, аби їх повся
кому можна було тлумачити й отже висновувати нову справу. В 
тому є інтерес для сенатських канцелярій, що мають з процесів 
незмінний зиск.
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Бал
Співоча сцена.

6. КОЛЕЗЬКИЙ РЕЄСТРАТОР (до радника).
Колезький реєстратор – один з найнижчих чинів. Є всілякі ґа

тунки й різновиди радників (совєтніків), якот: почесні радники, 
колезькі, таємні, дійсні. Один дотепний росіянин казав, що дійсний 
таємний радник – то потрійне ошуканство, бо нічого не радить, не 
знає жодної таємниці і часто є найнікчемнішим створінням. Одного 
чиновника якось назвали доброю людиною. “Назвіть ліпше добрим 
хлопцем, – озвався той дотепник. – Хіба ж чиновник може бути 
людиною, поки він лишень реєстратор? Аби в Росії стати людиною, 
слід бути принаймні державним радником”.

7. Й запрошував сенатор сам.
Урядове запрошення на бал в Росії є наказом, надто ж коли бал 

влаштовується з нагоди днів народжень, іменин, одружень і т. ін. 
царя чи осіб царственної родини або ж і якогось значного урядовця. 
У таких випадках неблагонадійна чи підозрювана в нелояльності 
особа, не йдучи на бал, наражається на чималу небезпеку. В Росії 
були приклади, що родина ув’язнених і засуджених до шибениці 
осіб перебувала на балах при дворі. У Литві Дибич, переслідуючи 
поляків, а Храповицький, ув’язнюючи й винищуючи повстанців, 
запрошували польську громадськість на бали й тріюмфальні урочис
тості. Такі бали потім описувалися в газетах як добровільні вияви 
безмежної любови підданих до найліпшого й наймилостивішого з 
монархів.

ДОДАТОК ДО ІІІ ЧАСТИНИ
ДОРОГА ДО РОСІЇ

8. І в тій кибитці сам Єрмолов їде.
В Росії між люду поширене переконання, що цар може всякого 

іншого короля взяти до кибитки. І справді не знаємо, що відповіли 
б у деяких державах фельд’єгерові, котрий приїхав би з подібною 
метою. Відомо, що Новосильцев часто повторював: “Не буде миру, 
поки не запровадимо в Европі такого порядку, аби наш фельд’єгер 
міг з однаковою легкістю ті самі накази виконувати у Вільні, в Па
рижі і в Стамбулі”. Позбавлення генерала Єрмолова (його ім’я було 
в росіян дуже популярним), урядування в Грузії вважалось за річ 
важливішу, ніж перемога над якимсь европейським короликом. Та
кому уявленню росіян дивуватися не належить. Згадаймо, що Його 
Високість князь Віртемберзький, облягаючи з об’єднаним військом 
Ґданськ, писав до генерала Раппа, нібито російський генерал рівний 
королю і міг би носити цей титул, якби на те була царська воля. 

Див. щоденники генерала Раппа.

ПЕРЕДМІСТЯ СТОЛИЦІ
9. Колись лилися ріки срібла-злота...
Подібні слова сказав цар ґотів, уперше побачивши римський 

Колізей.
10. Дзиґар опівдні б’є, час лине швидко,
На захід сонце голову схилило.
У зимові дні в Петербурзі близько третьої години вже западає 

морок.
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11. Та все далеко – поспішати марно.
Дими північних міст, здіймаючись в морозну годину під небо у 

фантастичних обрисах, витворюють видовище, подібне до феноме
ну, званого mіrage, що зводить на манівці подорожніх у пісках Аравії 
та мореплавців. Mіrage здається то містом, то селом, то озером або 
оазою; всі деталі проступають дуже виразно, але наблизитись до 
них неможливо, вони завжди видніються на однаковій віддалі від 
мандрівця і врешті зникають.

ПЕТЕРБУРГ
12. Чухонців звідси потіснили й море...
Фіни, російською звані чухонцями або чухнами, мешкали на 

болотистих берегах Неви, де потім закладено Петербург.
13. Все, що на суші й морі далеч крила.
У багатьох істориків можна знайти описи закладення й будів

ництва Петербурга. Відомо, що мешканців до цієї столиці гнано 
силою і що понад сто тисяч їх під час будівництва загинуло. Граніт 
і мармур привозили морем з далеких сторін. 

14. Всім до одної увійти громади.
Віросповідання, що відійшли від Католицької церкви, здобу

вають у Росії прихисток, як ніде, через те переважно, що їхні при
хильники легко переходять на грецьку віру за прикладом німецьких 
принцес і принців, а ще тому, що пастирі стають найліпшою опорою 
деспотизму, намовляючи людей сліпо підкорятися світській владі, 
навіть у справах сумління, в яких католики завжди покликаються на 
церковні ухвали. Відомо, що віросповідання аушбурзьке й женевське 
за наказом прусського короля об’єднались в одну Церкву.

15. Не люди ходять – комини з димами.
Пара з уст, що виходить в пору сильних морозів, скидається на 

стовп, часто завдовжки в кілька ліктів.

ПАМ’ЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ
16. Звівсь пам’ятник тут першому цареві –
Цих див творцю, так друга наказала...
На пам’ятнику Петрові є напис: Petro prіmo
Catharіna secunda.
17. І припадає вже до ніг цариці.
Цей рядок перекладено з російського поета, імени якого не 

пам’ятаю.
18. В ясне безсмертя пролягла дорога!
Велетенський кінний пам’ятник Петрові роботи Фальконе і 

скульптурна постать Марка Аврелія, зведена у римському Капітолії, 
тут описані правдиво.

ОГЛЯД ВІЙСЬКА
19. Не менш, ніж навіть добрих три солдати. 
Верхові коні в Росії гарні й дорогі. Солдатський гвардійський 

кінь ціниться часто в кілька тисяч франків. Статну людину, належ
ного зросту, можна купити за тисячу франків. Жінку в часи голоду 
в Білорусі продавали в Петербурзі за двісті франків. Слід із соро
мом визнати, що деякі польські панове постачали з Білорусі живий 
товар.

20. Отак тарантул, як у ніс подути...
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Тарантули – різновид великих отруйних павуків, які водяться в 
степах південної Росії та Польщі.

21. ...мов на арлекіні,
Стрічки на кожнім різні та медалі...
Російських орденів, відповідних усім тим класам, а ще царських 

значків і так званих пряжок з лічбою вислуги літ є близько шіст
десяти. Трапляється, що на одному мундирі виблискує з двадцять 
почесних відзнак.

22. Вони на себе рук не накладають.
Кілька літ тому один двірський урядовець наклав на себе руки, 

бо на якійсь із церемоній йому призначили місце нижче, ніж нале
жало за ієрархією. Такий от Ватель в чиновництві.

23. А як у танці підіймає ніжку.
Портрет царевича, спадкоємця трону, є в Ермітажі, петербурзь

кій картинній галереї. Англійський живописець Доу зобразив його 
дитячу постать в гусарському вбранні з бичем у руці

ОЛЕШКЕВИЧ
Олешкевич – художник, відомий у Петербурзі своїми чеснота

ми, глибокою вченістю й містичними проповідями. Його некролог 
можна знайти в петербурзьких газетах 1830 року.



185

віктор ГуМеНюК

ПРИМіТКИ ПеРеКЛаДача

“Дзяди” Адама Міцкевича належать до найвизначніших творів 
світової літератури. Цілком слушно дослідники ставлять їх поруч 
з такими шедеврами, як, скажімо, “Божественна комедія” Данте чи 
“Фауст” Ґете. Особливу роль у художній структурі твору відіграє 
романтичне переосмислення фольклорних традицій, мистецьке 
осягнення правитоків творчости народу, передусім використання 
урочої стихії й піднесеного ладу обрядовости, пов’язаної з ушану
ванням померлих предків, дідів, у польському звучанні – дзядів.

“Дзяди” творилися чи не все поетове життя. Ця поліфонічна 
лірикодраматична поема з виразними ознаками епопеї лишилась 
незавершеною, радше відкритою у майбутнє. Але окремі її частини 
сприймаються як викінчені художні твори, що i явно, i глибинно 
пов’язані між собою. Фрагментарною лишилась тільки І части
на, написання якої дослідники відносять до межі 1822–1823 років. 
ІІ i ІV частини, що їх ще називають литовськими або ж віленсько
ковенськими “Дзядами”, написані дещо раніше, в часи, коли автор, 
закінчивши Віленський університет, вчителював у Ковно. Тоді він 
видав дві збірки поезій. До другої (Вільно, 1823) увійшли II й ІV час
тини “Дзядів” разом з баладою “Упир”, що виконує роль прологу. 

Приблизно через десятиліття з’явились дрезденські “Дзяди” – 
III частина. Це безпосередній відгук автора на польське повстання 
1830–1831 років і його придушення царизмом.

“Дзяди” видаються i йдуть на сцені здебільшого в такій пос
лідовності частин – II, ІV, I, III, Додаток до III частини. Саме так 
вони написані хронологічно. Здавалося б логічним вишикувати всі 
частини в послідовний цифровий ряд. Але проти такої логіки запе
речує сам Міцкевич. Литовські “Дзяди” – II й ІV частини – об’єднані 
постаттю Густава. Густав діє i в незавершеній І частині. А в пролозі 
до III частини безіменний в’язень латиною виводить на стіні: “...
Густав помер 1 листопада 1823. – Тут народився Конрад 1 листо
пада 1823”. Отже, невтішний коханець четвертої частини перетво
рюється на борця за народну справу в третій. Фантазія Міцкевича 
не цуралася містицизму, тож певно, в такій цифровій послідовності 
має критись якась магія. Хай би як там було, в цій послідовності 
не важко угледіти художній сенс. 3ведені поетом воєдино часові й 
просторові шари, стильові й понятійні стихії, звичайно, не вкла
даються в буденну логіку, в помірковану послідовність, тут діють 
інші закони й виміри.

Останнім часом в українській літературознавчій та перекла
дацькій практиці за цим твором А. Міцкевича утвердилась наз
ва “Поминки”. Саме під такою назвою в редагованому Максимом 
Рильським двотомовику були опубліковані фрагменти III частини 
– славетна “Імпровізація” в перекладі Бориса Тена, а також деякі 
вірші “Додатку” в перекладах Максима Рильського, Олеся Жолдака 
та Гаїни Коваленко. В оприлюдненій видавництвом “Днiпpo” праці 
“Адам Міцкевич: життя i творчість” (К., 1979), як i в ряді інших 
своїх міцкевичезнавчих розвідок, Г. Д .Вервес говорить про цей 
твір як про “Дзяди”, а в його ж передмові до випущеного пізніше 
“Веселкою” видання “Ода молодості” (К., 1984) вже фігурують “По
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минки”, як зрештою i в усій книжці, де є, зокрема, вірші з Додатку 
до III частини. “Поминками” називає поему й Дмитро Павличко у 
статті “Рамено до рамена” (“Літературна Україна”, 1989, 19 січня). 
В “Літературній Україні” (1998 – 3 грудня; 1999 – 11 лютого) Д. Пав
личко опублікував переклади віршів “Додатку...”, в передмовах до 
цих публікацій він теж називає поему “Поминками”.

Здається, все ж заголовок “Дзяди” більш виправданий. Унікаль
ність цього твору виходить за межі мистецької неповторности, то 
й назва хай лишиться унікальною. До того ж українські поминки 
трохи різняться від описаного Міцкевичем обряду. Гадаю, незвичне 
звучання слова дає змогу не лише відчути щось специфічно польське 
(ба, навіть більшою мірою білоруське), а й глибше збагнути універ
сальний сенс твору, метафору родової пам’яти, взаємозв’язку часів 
i поколінь. Зрештою, ще ось такий аргумент. Мабуть, невипадково 
поет написав передмову з поясненням, що саме являє собою такий 
обряд  Дзяди. Як бачимо, навіть для читаючої польської публіки 
його часу це слово вимагало пояснень, було вже певною мірою 
екзотичним. Тож, очевидно, не гріх, якщо ця екзотичність збере
жеться i в перекладі. Сьогодні завдяки Міцкевичу, мабуть, мало хто 
в Польщі не знає, що воно таке – Дзяди. Завдання перекладачів i 
літературознавців, i діячів театру (та й не лише їх) у тому, щоб це 
слово не викликало подиву в їхніх країнах.

Нинішня публікація – перша поява українського перекладу пов
ного тексту “Дзядiв”.

УПИР
Вступний розлогий вірш, що має жанрові ознаки романтичної 

балади, виконує у всьому творі роль своєрідного прологу, вводить 
читача в світ пов’язаної з фольклорними традиціями демонологічної 
образности, в урочу атмосферу часовопросторових переміщень.

Герой твору, як видно з тексту, мрець, який щороку у певний 
час встає з могили, щоб знову пережити трагедію нещасливого 
кохання, жертвою якого він, очевидно, є. Це, так би мовити, обла
городжений автором привид, який має не надто багато спільного 
з тим усталеним фольклорною традицією привидом, що ночами 
ссе людську кров (про такого упиря йдеться в пісні Конрада з III 
частини поеми, сцена 1).

Промені пам’яти – зіроньки шати... – Йдеться про вечірню зорю 
Венеру, яка першою з’являється на o6piї по заході сонця; означаючи 
початок ночі, вона, згідно з народними віруваннями, прикликáла 
потойбічних духів, упирів, вертала їм земну пам’ять.

Лиш як проб’є на неділю четверта... – Четверта година ночі 
після поминального дня знаменує початок нового ранку i втрату 
упирем земної сили.

Він самогубець неначе. – Автор не стверджує, що герой – то 
достеменно самогубець, певна неясність, таємничість становить 
важливу ознаку романтичної образности твору.

ДЗЯДИ. Це назва урочистости...
Автор лаконічно й виразно описує обряд, що став серцевиною 

образного ладу твору. При всій точності й навіть тотожності обря
дових мотивів, на які автор вказує, він надалі використовує їх не 
6уквально, а в поетичному переосмисленні.

Курляндія – давня назва частини латвійської землі. 
Новий Світ – Америка. 
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ЧАСТИНА II
Епіграф. Дослівний його переклад з англійської виглядає так: 

“Більше речей є в небі й на землі, ніж ті, що примарюються у вашій 
філософії”. Це слова Гамлета з однойменної трагедії Вільяма Шек
спіра, сказані приятелеві Гораціо у зв’язку з появою тіні померлого 
батька (дія 1, сцена 5). Ці шекспірівські слова полюбляли романтики 
(вони є також епіграфом драматичної поеми Байрона “Манфред”), 
вкладаючи в них сенс полеміки з певною обмеженістю раціоналіс
тичної картини світу.

Чистилищні душі! – йдеться про прадавні й перемішані з христи
янськими вірування про духів стихій, згідно з якими душі покутують 
на тому світі в повітрі, вогні, воді чи землі, залежно від ступеню 
гріховности, i так само, як живі, потребують їжі.

До юдолі оцієї 
Лиходійствами прикуті
Навпіл тілом i душею... – так згідно з народним повір’ям деякий 

час по смерті покутували грішні душі, вже втрачали тілесність, але, 
мов якісь тіні, ще трималися землі.

Шарпа всього птаство хиже... – душі людей, доведені лихим 
паном до смерти. В народних повір’ях духи часто з’являються у виг
ляді птахів – білих, коли душа добра, чи чорних, коли вона лиха.

Я припнутий
До сохи, без сорочини. – В старопольській мові сохою називався 

стовп; тут, очевидно, йдеться про стовп на панському дворі, до нього 
прив’язували жертву й били пруттям.

Саме на кутю... – тобто в переддень Різдва, коли пан, як ніколи, 
мав би виявити щедрість.

Гайдукові мовив стиха… – служникові, охоронцеві маєтку.
...Що ні плоду з них, ні цвіту 
На поживу для звірини
Чи убрання для людини... – тобто такі рослини не годяться ні для 

корму тваринам, ні для виготовлення одягу (на відміну, скажімо, від 
конюшини чи льону).

Ранком весняним завзята... – наприкінці цієї Зocиної пісеньки 
подається авторська примітка “З Ґете”, оскільки це переспів вірша 
Ґете “Die Sprüde” (“Неприступна”).

Згадуймо часи батьків. – Наприкінці обряду віщун в епічному 
співі славив величні діяння предків.

До пастушки він бреде... – не можна однозначно стверджувати, 
що Привид i Відлюдник з 1V частини, i Упир зі вступної балади i 
примарний лицар наприкінці III частини – то одна й та ж особа, але 
всі ці постаті об’єднує спільний мотив зраненого кохання, i в цьому 
сенсі маємо змогу говорити тут про поданий в розвитку єдиний 
художній образ. 

І лице, i шати білі... – у рідній місцині поета мерця клали в 
труну в білому убранні, це може бути вказівкою на певний зв’язок 
привида зі світом мертвих, хоч мовчазність привида, про що зна
ходимо роз’яснення в IX сцені III частини поеми, говорить про те, 
що це душа живої людини.

ЧАСТИНА ІV
Епіграф узято з твору “Біoгрaфічні розваги під черепом велетки. 

0повiдь про духів”, який належить перу німецького романтика Жана 
Поля (1763–1825).
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Нині треба поминати... – йдеться про осінній поминальний 
день, так звані у католицтві Задушки, що суголосні давнішим Дзя
дам.

...Не смій десь тата діти! – Ці слова, як і пізніші згадки про 
померлу дружину священника, свідчать, що йдеться про ксьондза 
грекокатолицького віросповідання (їм, як і православним, на відмі
ну від католицьких духовних oci6, дозволяється одружуватись).

Хто любови не зна, той живе щасливо... – народна пісня (при
мітка автора).

Злинь з ошатного чертогу... – Із Шиллера (примітка автора). Це 
переспів останньої строфи вірша Фрідріха Шиллера “Der Jüngling 
am Bache” (“Юнак біля ручая”). Ось ця строфа в перекладі Миколи 
Лукаша: 

О, прийди до мене, мила,
Кинь палати осяйні,
Постелю тo6i під ноги
Ніжні квіти весняні.
Чуєш, як струмок журкоче,
Як дзвенять в гаю пісні? 
Щира любка із коханим 
Знайде рай i в курені.
(Шиллер Ф. Лiрика. – К. : Дніпро, 1967. – С. 125).

Все ж при гарненькій китайці... – Китайка – густа шовкова тка
нина, яку первiсно завозили з Китаю.

Зна ксьондз про Елоїзине життя... – найімовірніше, що йдеться 
про героїню вельми популярної в часи Міцкевича книги – роману 
вiдомого французького письменника і філософа Жана Жака Руссо 
(1712–1778) “Нова Елоїза” (1761). Польські коментатори вказують, 
що в автографі Міцкевича спочатку значилось “Життя святої Елої
зи”, а відтак, автор міг спершу мати на думці популярне зібрання 
любовних листів Елоїзи, коханої французького філософа XII ст. 
Абелярд, яка згодом стала благочестивою черницею. Втім, персо
наж, як i автор, міг знати обидва твори i сполучити в своїй уяві двох 
героїнь в одну.

Й страждання Вертера палкі? – Серед найпопулярніших творів 
визначного німецького письменника Й. В. Ґете (1749–1832) – ро
ман “Страждання молодого Вертера” (1744), меланхолійний герой 
якого накладає на себе руки через нещасливе кохання. Український 
переклад цього твору, здійснений Сидором Сакидоном, вміщено у 
виданні: Ґете Й. В. Твори. – К.: Дніпро, 1982. – С. 205–304.

Стільки зніс я, стільки я страждав... – Наприкінці пісенного 
катрену, який розпочинається цими словами, подається авторська 
примітка – “3 Ґете”. Це переспів вірша К. Е. Райтценштайна; тема 
його запозичена з твору Ґете “Лотта біля гробу Вертера”. Далі пер
сонаж виконує ще один катрен цієї пісеньки.

Дев’ята надійшла, й палають свічки три... – 3гiдно зі вступною 
ремаркою дві свічки горять на столі i одна в лампаді перед образом 
Божої Матері. Їх пізніше щогодинне поступове згасання, супровод
жуючи зізнання персонажа, підкреслює таємничість атмосфери, в 
якій відбувається дія.

Як та волосяниця, обвилося... – Волосяниця – грубий шорсткий 
одяг, здебільшого на голому тілі аскета.
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Ланцем урочим дві душі навіки... – тут окреслюється романтичне 
поняття любови як зв’язку двох душ, визначеного божим промислом 
ще до їхнього земного існування й навіки нерозривного.

Ніхто не роз’єдна, як поєднає Бог! – Намагаючись утішити 
Густава, ксьондз прагне узгодити його палкі образні сентенції з 
євангельськими настановами, посилаючись на Євангеліє вiд Матвія 
(розділ 19, вірш 6).

Буду вік тебе... (Уриває спів.)
Згадувати... – герой не зважується чи не хоче виспівати слово 

“кохати”.
Чарівлива, наче ангел раю... – Ці куплети мають авторську при

мітку про те, що вони належать Шиллеру. Це переспів перших трьох 
строф Шиллерового вірша “Амалiя”. Подаємо цей вірш в перекладі 
М. Лукаша:

Гарний був, мов ангел із Валгалли,
Більш такого в світі не зустріть...
В нього очі лагідно сіяли,
Наче сонцем збризнута блакить.
А цілунки – світле раювання!
Наче стрічний спалах двох огнів,
Наче струнних видзвонів єднання
У надземногармонійний спів –
Линули, палали, дух виймали з тіла,
Аж бриніли від жаги уста, 
І в серцях бентежних повінню леліла 
Вся земна й небесна красота!
Він погас – даремно, ах! даремно
У сльозах шукати забуття!
Він погас, i в світі стало темно,
І від туги в’яне цвіт життя...

(Шiллер Фр. Лiрика. – К.: Дніпро,1967. – С. 23).

Валгалла – в скандинавській мітології оселя бога Одiна, куди 
нібито потрапляли душі вояків, полеглих у бою.

В уста медові ти не цілував єдину! – Мабуть, Густаву здається, 
що ксьондз, навіть якщо він грекокатолицький священнослужитель 
і має право одружуватись, не кохає так, як звичайні люди.

Ти серцем скам’янів на поклики натури... – Після цього рядка 
в автографі, який не зберігся, йшов діялог Густава з Ксьондзом, де 
любовний запал порівнюється з релігійним. Під тиском цензури 
Міцкевич змушений був зняти цей діялог. Ось що він пише з цього 
приводу в листі до Я. Чечота 1823 року: “Дозволив вилучити оте 
порівняння цілунку, як дозволяють вийняти око, аби голову збере
гти”. І в пізніших виданнях автор не подавав вилученого тексту. 
Його зберіг брат Міцкевича Александр, який у середині XIX ст. 
був професором Харківського університету. Переписаний уривок 
врешті потрапив у Житомирі до рук Яна Прусіновського, і той опуб
лікував його в часописi “Gazeta Cjdzienna”(Щодення газета, 1860, 
ч.41–45) разом з матеріялом “Кілька споминів із молодости Адама 
Міцкевича”.

Ось український переклад цього фрагменту, не включеного до 
основного тексту: 
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Втім приклад інший тут подати слід:
Чи був набожний ти за юних літ?
На крилах молитов здіймавсь у небеса?

КСЬОНДЗ
Для мене в молитвах завжди одна краса,
То правда; але все ж помалу
Вік тупить вістря палахкого шалу.

ГУСТАВ
Згадай... Ти років мав лише з десяток,
Як пойняла тебе духовна сила,
Укляк побожно біля ґраток,
Коліна скруха підкосила,
До стулених долонь уста притис,
В очах – вогонь покутних сліз...
Та розійшлись запони в вівтарі,
Заблиснув келих, дзвоники вгорі,
Й підніс тo6i до уст священник Боже Тіло!..

КСЬОНДЗ
Ах! Серденько з грудей, здавалось, відлетіло
І в недосяжні вмить полинуло світи!

ГУСТАВ
Ну, отче? Пам’ятаєш ти?
Кохана... [I далі за текстом.]

Там, де Німана рукав... – Це початок поезії А. Міцкевича “Па
горбок Марилі” з циклу “Балади й романси”.

Можна й третю смерть зустріти,
Ту, що вчить Письмо, з правіку. – Вічна смерть – смерть у вічних 

муках, на які приречені найбільші грішники.
І Мiльциядiв дух не збуджує зі сну. – Мiльцияд (Мiльтияд) 

(бл. 55О–489 до н.е.) – давньогрецький вождь, який з тактичних 
міркувань певний час визнавав верховенство персів, а врешті втік 
від них в Атени, у 490 до н.е. очолив атенське військо, яке в битві 
при Маратоні завдало персам поразку.

Що юні оболонь ця?.. – автоцитата з “Оди до молодости”, яка че
рез цензурні перешкоди не ввійшла до збірки поезій 1822 р. Ця цита
та – одне зі свідчень виразних автобіографічних мотивів у творі. 

Коли його розпалить дух Мінерви... – Miнepвa – римська бо
гиня – мистецтв i талантів, під опікою якої перебували ремісники, 
вчителі, актори й лікарі.

...зоря Платона... – Платон (428–347 до н.е.) – визначний грець
кий філософ.

Як без очей душа – їй темні інші душі! – Образ очей душі за
позичений із Шекспірового “Гамлета”; відповідна цитата слугує 
епіграфом до балади А. Міцкевича “Романтичність” (див.: Міцке
вич А. Вибрані твори: у 2 т. – К., 1955. – Т. 1. – С. 123). Ця  – пое
тична відповідь математику й астроному Яну Снядецькому, який у 
статті “Про класичні й романтичні твори” (1819) закликав “тікати 
від романтизму, як від школи зради i зарази”. Певно, він міг слугу
вати й прототипом героя дальшого рядка – “Ах, це той старець – в 
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нього розум клятий!” Епіграф (також шекспірівський) до ІІ частини 
“Дзядiв”, як зазначалось, свідчить про полемічну настанову твору 
щодо обмежености раціоналізму, про це безпосередньо свідчать і 
чимало інших Міцкевичевих рядків.

Літанію казав про Найсвятішу Панну... – Герой уві сні згадує 
ім’я коханої Марії. Очевидно, що ця паралель не випадкова, вона є 
одним з яскравих виявів властивого авторові романтичного обож
нювання кохання.

Літанія (від гр. – благання) – у католицтві довга благальна мо
литва або урочиста церковна служба, під час якої виголошується 
така молитва.

Крилатий геть обдер тоді мене злочинець. – Давній божок ко
хання – Ерос (Амур, Купідон).

Не раз у гай ходив, там став для мене рідним 
...бувало, там я з Тассо розмовляю... – Торкватто Тассо (1544–

1595) – італійський поет, автор епопеї “Визволений Єрусалим”, де 
зображена звитяжна битва хрестоносців з магометанами. 

Я бачив там, як Ян звитяжно бивсь під Віднем... – польський 
король Ян III (Ян Собєський) у 1683 р. очолював переможну бо
ротьбу з турками в часі облоги Відня.

...i Готфред вмер в мені. – Готфред з Буілльону – герой вищезга
даної поеми Т. Тассо, звитяжний вождь першого хрестового походу 
(XI ст.), згодом король Єрусалиму. 

Перш згадує щомиті… – пісенька, близька до народних, які 
співаються переважно на Мазовші та Любельщині.

Ах, слово стало тілом!.. – Ксьондз послуговується висловом із 
Євангелія від Іоанна (розділ І, вірш 14), де окреслюється таємниця 
втілення.

ЧАСТИНА І
Деякі дослідники припускають, що ця незавершена частина 

писалась перед появою частин ІІ та ІV. Між тим літературознавець 
Конрад Гурський, як здається, переконливо доводить, що вона ство
рювалась пізніше, приблизно на межі 1822–1823 років. Див: Czas 
powstania I części “Dziadów”// Gurski Konrad. Mickiewicz: Artyzm i 
język. – Warszawa, 1977. – S. 57–69.

…розгорнута книга (роман “Валерія”). – Популярний свого 
часу роман баронеси Крюденер (1803), в якому йдеться про духів 
коханців, призначених одне одному божим промислом, та про інші 
уявлення, близькі персонажам Міцкевича (герой роману, до речі, 
має ім’я Густав).

Та зір Медузи в них – все в камінь оберта… – Медуза – в анти
чній мітології старша із трьох сестер Горгон, ревучих змієволосих 
чудовиськ, здатних обернути на камінь того, хто стрічався з якоюсь 
із них поглядом.

Немов закинутий на острів мандрівець… – можливо, образність 
цього та кількох наступних рядків навіяна романом англійсько
го письменника Даніеля Дефо (бл.1660–1731) “Робінзон Крузо” 
(1721).

Як віра повелить нам з ними жити й далі… – у вірі вважається 
великим гріхом пришвидшувати власну смерть.

В Елізій вкаже путь… – Елізій (Елізіон, Елізіум) – в античній 
мітології блаженна земля на краю світу, країна вічної весни, де мо
жуть перебувати лише герої та праведники.
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Ксьондз в обряді бачить лихо… – Християнське духовенство, 
не визнаючи поганських традицій, одначе слушно підпорядковує 
найживучіші з них церковній ідеології. Це стосується і ставлення 
до Дзядів. Невипадково в первісному варіянті ІІ частини обряд 
провадив ксьондз. Одначе у ХVІІІ ст. під впливом ідей раціоналізму 
явища такої адаптації ставали рідшими, що й відзначено в передмові, 
вміщеній перед ІІ частиною, та враховано в її остаточній редакції, 
як і в ІV частині. Це, як бачимо, дається взнаки і в І частині. Наве
дений рядок, та й інші подібні рядки І частини, як слушно зазначає 
Конрад Гурський, не могли з’явитися перед написанням початкового 
варіянту ІІ частини, їхня поява підготована образом поміркованого 
ксьондза з ІV частини. 

…див. “Романтичність” – хор малят звертається до невтішної 
Катрусі, героїні балади А. Міцкевича “Романтичність”, та до інших 
юних розпачливиць, у яких смерть забрала коханців.

Голубка й голуб летять високо,
Ще вище орлик – націлив око… – ці рядки, ймовірно, навіяні 

авторові однією з українських народних пісень про голубину пару, 
яку розлучає орел. Наводимо для прикладу одну з них:

Ой під горою, під кам’яною –
Там сидів голуб із голубкою.
Цілувалися, милувалися,
Сизими крильми обіймалися.
Налетів орел зза чорної хмари,
Розбиврозлучив голубів з пари.
Голубка ходить, жалібно гуде,
Що вже з голубом жити не буде.

(Українська народна творчість. 
Балади: Кохання та дошлюбні взаємини. – К., 1987. – С. 152).

З нами, в кого в душах болі… – Мета обряду, описуваного в І час
тині, не так заспокоїти душі померлих, як заспокоїти душі живих; 
очевидно, що одна мета не перечить іншій.

Як в камінь юнака було колись заклято. – Легенди про людей, 
обернених у камінь, досить поширені у фольклорі. Міцкевич вико
ристав подібний мотив також у баладі “Рибка”.

Біг Твардовський під склепіння… – Твардовський – легендарний 
чорнокнижник, з яким пов’язано чимало народних легенд та пере
казів; Міцкевич звертається до образу цього характерника також у 
баладі “Пані Твардовська”.

Чи Ольгердова десниця
Підійма в Литві знамена… – Ольгерд – великий князь литов

ський у ХІV ст., батько Владислава Ягелли.
Шле Ягелло, правнук, вісті… – князь Зигмунт Старий.
Чи тобі не говорили 
Там про Порая ставного… – Порай – ім’я лицаря; як знаємо 

з “Пана Тадеуша” (книга ІV), зображення цього лицаря з митрою 
(княжою шапкою) було родинним гербом Міцкевичів.

Пісня стрільця. – Написана на мотив хору мисливців – одного з 
коронних номерів славетної опери К. М. Вебера (1786–1826) “Віль
ний стрілець” (прем’єра відбулася в Берліні в червні 1821 р.)

Мов німфи ніженьки летючі й тріпотливі… – Німфи – давньо
грецькі духи джерел і водойм, лісів і гір в обрисах чарівних юнок. 

Спів сирени все миліше… – Сирени – давньогрецькі зловісні 
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демонічні істоти, жінкиптиці, які чарівним співом приваблювали 
морських мандрівців до скелястих берегів, прирікаючи тих на заги
бель. Тут начебто маємо абстрагування від зловісної суті цих істот 
і наголос на їх чарівному співі. Та все ж, коли зважити на нещастя, 
які не раз приносить оспівана автором палка любов, ця антична 
ремінісценція виглядає не такою вже й випадковою. 

А. Міцкевич намірявся завершити І частину, але цього свого 
наміру не здійснив. Однак з логіки сюжету, що досить виразно про
ступає з начебто довільно поєднаних фрагментів, не важко уявити 
собі сцени зустрічі Дівчини і Густава в ніч Дзядів.

Частина ІІІ
ПРИСВЯТА

Світлої пам’яті… –
Ян Соболевський – родом з Бялистока (Білостока), по закінченні 

Віленського університету був учителем в Крожнах на Жмуді; за 
царським вироком забраний у 1824 р. до війська, восени 1829 р. 
помер в Архангельську.

Ципріян Дашкевич – народився 1803 р. на Підляшші, вчився в 
школах Бялистока та Віленському університеті, правник та історик, 
належав до філаретів. Засланий до Росії, від 1826 р. перебував у 
Москві, де близько заприязнився з Міцкевичем. Помер у Москві в 
грудні 1829 р..

Фелікс Кулаковський – народився в Мозирі, студіював філологію 
у Віленському університеті, належав до філаретів, а можливо, й до 
філоматів, поет. Був засланий до Казані, де займався орієнтальними 
студіями. Помер 1831 р. в Петербурзі.

Філомати (любителі науки) й філарети (любителі доброчин
ства) – патріотичні організації польської молоді, до яких належав 
А. Міцкевич. Їх учасники стали героями й прототипами героїв 
ІІІ частини поеми.

ІІІ частина “Дзядів” писалася у Дрездені після придушення 
російським царизмом польського повстання 1830–1831 років. Пораз
ка повстання викликала душевну кризу в поета, але ця драматична 
поема, створена протягом досить короткого часу, знаменує подо
лання кризи, віру в незнищенну силу народного духу. III частина 
“Дзядів” уперше з’явилася друком у Парижi 1832 року як 4й том 
зібрання поезій автора.

ПЕРЕДМОВА
Ірод – жорстокий цар Юдеї, який, за біблійним переказом, на

казав знищити усіх немовлят у місті Вифлеємі, дізнавшись, що там 
народився Син Божий Ісус.

Імператор Александр – Александр 1, російський цар у роках 
1801–1825. За його владарювання Віденський конгрес (1814–1815), 
конгрес монархів і дипломатів, що завершив війни коаліції евро
пейських держав проти Наполеона І, ухвалив віддати російській 
короні значну частину польських та інших колись підвладних Речі 
Посполитій земель, що утворили Польське Царство (Конгресове Ко
ролівство). Спершу начебто лояльне ставлення царя до цього краю 
(тут навіть було запроваджене конституційне урядування) поступово 
набуває усе виразніших ознак колоніяльної тиранії.
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Сенатор Новосильцев (1762–1838) – впливовий російський уря
довець часів Александра І, був повноважним представником царя 
при намісникові Польського Царства, його діяльність характери
зується крайнім деспотизмом, який особливо виразно виявився 
1823 року у Вільні під час процесу, спрямованого проти організацій 
патріотичної польської молоді.

Царевич Константин (1779–1831) – брат Александра І, його 
намісник у Польському Царстві.

Просна – ліва притока річки Варти, свого часу природний кордон 
між російською та прусською територіями.

…лише одному з усіх вигнанців вдалося вибратися з Росії. – Оче
видно, автор має на увазі себе.

...в справі віленських студентів було щось містичне й таємни-
че. – Див. працю Леонарда Ходжки “Tableau de la Pologne ancienne 
et moderne” (“Образ Польщі давньої і новочасної”); невеличку бро
шурку, надруковану під час революції у Варшаві під заголовком “Но
восильцев у Вільні”; також біографію Томаша Зана в біографічних 
словниках та праці Юзефа Страшевича “Les Polonais et Polonaises” 
(“Поляки та польки”). (Примітка А. Міцкевича до першого видання 
поеми). 

Томаш Зан (1769–1855) – студент фізикоматематичного факуль
тету Віленського університету, був одним із засновників у 1817 р. 
Товариства філоматів, згодом – і філаретів; водночас був членом 
масонської ложі у Вільні й таємного “Патріотичного товариства”. 
На слідстві прагнув “обілити” в очах влади товаришів і прийняти 
більшу частину звинувачень на себе, що зумовило досить суворий 
вирок: рік каземату й заслання до Оренбурга, яке тривало тринад
цять років (на Уралі Т. Зан провадив геологічні розвідки). Був також 
поетом, популярним у філоматському колі. 

...божа кара... – йдеться, зокрема, про наглу смерть професора 
Бекю (в поемі – Доктор) та чиновника Байкова (виведений під своїм 
ім’ям), а також Вінцентія Лавриновича, віленського губернського 
радника, члена слідчої комісії (помер 1824 р.) Народна легенда до
лучила до них також прокурора Ботвінка, над родом якого зависло 
прокляття.

ПРОЛОГ
Мов з непам’яті мулкої... – цей образ міг бути навіяний анти

чними уявленнями, згідно з якими у водах підземної ріки Лети душі 
померлих забували своє попереднє життя.

D. O. M. – прийняте в написах на цвинтарних надгробках скоро
чення: Deo Optimo Maximo. Зроблений в’язнем латинський напис на 
тюремній стiнi загалом перекладається так: “Господу Найліпшому, 
Найвеличнішому. Густав помер 1 листопада 1823 року. – Тут наро
дився Конрад 1 листопада 1823 року”.

ДІЯ І
СЦЕНА І

Персонажі цієї сцени, як і низки інших сцен поеми, мають 
здебільшого реальних прототипів.

Якуб – член Товариства фiларетiв Якуб Ягелло, після ув’язнення 
був учителем гімназії в Слуцьку.
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Адольф – Адольф Янушкевич (1803–1857), у віленському про
цесі засуджений не був; Міцкевич заприязнився з ним 1829 р. в Римі. 
Був засланий до Сибіру за участь у повстанні 1831 р.

Жегота – Ігнацiй Домейко (1801–1889), член Товариства фiло
матів, уник покарання, був добрим господарем на селі, брав участь 
у повстанні, згодом емігрував, належав до найближчого оточення 
поета в час написання ІІІ частини “Дзядів”. Пізніше виїхав до Чилі, 
де став помітним ученим i громадським діячем.

Ксьондз Львович – Каласантій, належав до філаретів, викладав 
математику в Полоцьку, згодом у Щучині.

Соболевський – див. вище примітку до посвяти. 
Фреєнд – Антоній, родом зі Жмуді, один з найактивніших фiла

ретів, віршував, веселої вдачі. Брав участь у повстанні, загинув 
1831 р.

Томаш – див. примітку до Передмови.
Фелiкс Кулаковський – див. примітку до Посвяти.
Яцек – як можна судити з рукопису, його прототипом був Онуф

рій Петрашкевич (1739–1863), секретар Товариства філоматів, сту
дент природничого факультету. Під час слідства не був ув’язнений 
(не був тоді і одружений), але засуджений до заслання на Сибір, 
був там кільканадцять років, потім в европейській Росії, звідки 
повернувся вже в старості. 

Сузiн – Адам (1800–1874), фiларет, на слідстві виявив особливу 
мужність i витривалість, незважаючи на суворе з ним обходження. 
Був засланий до Уфи, згодом до Оренбурга.

Янчевський – Ципріян, засуджений до каземату, відбував кару в 
Бобруйську, у 1826 взятий примусово до війська, помер у 1853 р.

Василевський – в автографі значиться прізвище Карсницький, 
яке належало одному з в’язнів.

Юзеф – Ковалевський (1800–1878), студент історії та філології, 
секретар І відділу Товариства фiломатiв. Після процесу засланий 
до Казані, де присвятив себе орієнталістиці, досяг значних науко
вих успіхів. Наприкінці життя був професором Головної Школи у 
Варшаві.

Ксаверій – в автографі значилося прізвище Каетана Пшецішев
ського, фiларета, який справді, боячись арешту, застрелився 26 жов
тня 1823 р.

Янковський – Ян, син священника з Гродненщини, фiларет, на 
слідстві виказав усіх своїх товаришів. Після процесу був поліційним 
урядником у Вологді.

Капрал – очевидно, і цей персонаж має прототипа – в особі 
капітана Паневського, колись офіцера польського легіону, пізніше 
наглядача над в’язнями, до яких ставився досить лояльно.

На слідстві нині Ян з годину був у місті... – Слідча комісія пра
цювала в іншому приміщенні – резиденції Новосильцева, куди аре
штованих водили на допит через центр міста. 

Школярів зі Жмудi. – Йдеться про учнів повітової школи в Кро
жах, членів таємного товариства “Чорнi брати”, які були суворо 
засуджені і відправлені на заслання 8 березня 1824 р. Соболевський, 
який тут розповідає про них, їхній недавній учитель.

3 кибитки поглядав, мов той владар зі скелі... – Оповідач тут за
хоплено порівнює Янчевського, керівника товариства “Чорнi брати”, 
з Наполеоном, який був 1814 р. ув’язнений на скелястому острові 
св. Єлени.
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Стривайте! Я також тут шляхтич сеймиковий... – уряд росій
ський лишив на польських землях якісь елементи давнього уряду
вання, так звані сеймики для виборів маршалків шляхти (предво
дителів дворянства). Тут вжито як фразеологізм.

Антоній написав про схоже господарство. – Антоній Горець
кий (1787 – 1861) – поетбайкар, учасник наполеонівських війн і 
повстання 1831 р. У 1828 р. його арештовували за політичну спря
мованість творчости.

Легіонером я в Домбровського служив... – Домбровський Ян 
Генрик (1755–1818) – генерал, учасник повстання Костюшка. У 
1797 р. організував в Італії польські легіони, що бились на боці 
Франції, учасник ряду наполеонівських війн.

...i в Соболевського... – Соболевський Мацєй (1781–1809), брат 
Яна Соболевського, полковник, загинув у бою в Іспанії.

Я, друзі, маючи свідоцтво содаліса... – тобто члена Маріянської 
содаліції, організації, покликаної поширювати i утверджувати бла
гоговійну пошану до Божої Матері.

Vivat Polonus, unus defensor Mariae (лат.) – Живи, поляку, обо
ронцю Марiї!

Новий Пален для царя. – Граф Петро Пален (1746–1826) – росій
ський мiнiстр, організатор змови, яка призвела до вбивства Павла І 
(1801).

А в колонію жорстоку... – йдеться про російське військове по
селення, в дисциплінарний розпорядок якого неодмінно входило 
заняття сільським господарством.

Шарф, щоб задушить царя. – Шарфом, атрибутом царського 
мундиру, був задушений Павло І. 

3 Богом чи навіть всупереч Богу. – Богоборчі мотиви характерні 
для европейської романтичної поезії, яка одначе визнає особливу 
велич Бога. Міцкевич безпосередньо до цих мотивів не вдається, а 
розкриває їх з допомогою складности натури героя (романтичного 
співця), в душі якого точиться неоднозначна боротьба благосних 
i руйнівних сил. Ці мотиви виразно звучать в такому ж аспекті і в 
подальших сценах, зокрема в “Імпровізації”. Власне завершення 
І сцени є вже прелюдією наступної, тож невипадково літературо
знавці часто називають це завершення “малою імпровізацією”.

Наче Сивiлла книгу пророцтв розгорта... – Сивiлла – в анти
чному світі жінкапророчиця, ясновидиця, що нерідко виявляє свiй 
божественний дар передбачення в екстазі. Вважалось, що Сивілли 
живуть до тисячі літ. Одна з найвідоміших – Сивілла з Куми, яка за 
римським переказом привела мандрівника Енея в підземелля i про
дала цареві Тарквінію Давньому три свої книги з пророцтвами.

СЦЕНА ІІ
ІМПРОВІЗАЦІЯ

Імпровiзацiя (від лат. improvisus – непередбачений, раптовий) – 
швидке, без підготовки складання віршів (малювання, музикування 
тощо) на задану тему, набуло значної популярности в мистецтві 
в період романтизму. А. Міцкевич блискуче володів мистецтвом 
імпровізації, його імпровізаціями захоплювалися В. Жуковський, 
А. Пушкiн. Ось що писав про Міцкевича російський поет П. Вязем
ський: “Імпровізований вірш його вільно й стрімко вирвався з уст 
його гучним та блискучим потоком. В імпровізації його була думка, 
чуття, образи i вищою мірою поетичні вислови. Могло здатися, він 
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натхненно читає напам’ять поему, ним уже написану”1. Імпровіза
ційна легкість і невимушеність, яка знаменує вільний, не скутий 
канонами політ романтичного натхнення, однак потребує високої 
професійної підготовки, значної поетичної культури.

Розгорнутий у II сцені монолог Конрада є радше не авторською 
імпровізацією, а спонтанним плином душевного піднесення героя.

І зiр...
Туди не долетить, хоч крила взяв скляні… – тобто озброївся 

телескопом.
...поклав долоні
На зорi – гармоніки кола безсонні… – Гармоніка – старовинний 

музичний інструмент, який складався із нанизаних на вісь скля
них півкуль (від найменшої до найбільшої); обертаючисъ під доти
ком пальців, півкулі видавали мелодійні звуки. Цей образ в автора 
пов’язаний з давніми уявленнями про сфери світобудови. 

Нині я мов Самсон... – біблійний персонаж Самсон, ізраїльський 
вождь, наділений богатирською силою, потрапивши в полон до філіс
тимців, які осліпили його, спромігся зрушити колону, до якої був 
прив’язаний, i завалити будівлю на голови бенкетуючих ворогів.

У мене думка – зброя чарівлива,
Що по громи твої сягнула в вишину... – тут ідеться зокрема про 

такий винахід людської думки як громовідвід.
Чуття, що криється лише в собі самім… – таємнича творча 

сила, спроможна зрівняти того, хто нею володіє, з БогомТворцем.
Сам на сам з Тобою ж бивсь лихий? – Посилання на біблійну 

легенду про Сатану (Люципера), вожая збунтованих ангелів. Згідно 
з Біблією здолав його архангел Михайло. Бог “сам на сам” не бився. 
Очевидно, тут автор використовує апокрифічні версії легенди.

Гідру з птицi! – Гідра – водяна змія, легендарне багатоголове 
чудовисько.

Sacredieu! – французький прокльон. 

СЦЕНА ІІІ
Братбернардин – член католицького ордену.
Я ж бачив, як ксьондзів на Празі вирізали – в передмісті Варшави 

1794 р., під час штурму міста злочин цей скоїли війська Суворова.
Ні!.. Ока видерти ніколи не змогли б… – йдеться про властиве 

Конрадові як митцеві вміння бачити й передбачати внутрішнім 
зором.

Ось, Роллісоне, ти, стражденний брате мій... – Роллісон – цей 
персонаж у первісному автографі значиться як Моллісон; юнак з 
таким прізвищем на ім’я Ян вчився в повітовій школі в Кейданах, 
за участь у таємній учнівській спілці був засуджений на смерть, 
потім вирок замінено на довічне заслання до Нерчинська, де Мол
лiсон помер; під час слідства був ув’язнений у домініканському 
монастирі.

Exorciso… (лат.) – заклинаю.
Лев з Юди племені… – так ксьондз Петро називає Ісуса Христа, 

котрий під цим найменням згадується в новозаповітному Об’явленні 
св. Івана Богослова (розділ 5, вірш 5).

1 Квятковский А. Поэтический словарь. – Москва.,1966. – С. 118



198

Parle-moi donc fransais, mon pauvre capucin… – злий дух 
звертається до ксьондза Петра різними мовами, перші три рядки його 
тиради подаються французькою (“Говори зі мною пофранцузьки, 
бідолашний капуцине, я у великім світі міг би забути латинь, але ти 
як святий мусиш мати схильність до мов...”), у наступному рядку 
німецькі фрази (“Можливо, Ви говорите німецькою; що Ви так 
бентежно бурмочете…”), далі йде коротке англійське запитання 
(“Що це?”), врешті італійське звертання (“Панове, я відповім”.) 
Далі після початкового рядка ксьондзового заклинання нечистий 
прагне противитися йому чотирирядковою французькою тирадою 
(“Справді, ми в цій грі партнери, він мудрець, а я диявол за фахом. 
Я був його наставником і цим пишаюсь, може, ти знаєш більше за 
нас? Кажи – я викликаю тебе”.)

Лукрецій – Тіт Лукрецій Кар (бл. 96 – 55 до н.е.) – давньорим
ський поет і філософ, послідовник Епікура, автор дидактичної поеми 
“Про природу речей”.

Левiатан – згадуване в Біблії морське чудовисько, так називаєть
ся також твір відомого англійського філософа Томаса Гоббса (1588–
1679) про державу як витвір егоїстичних схильностей людини.

Вольтер – (1694–1778), відомий французький письменник i фі
лософ епохи Просвітництва, рішучий противник абсолютизму й 
католицизму.

Alter Фрiц – старий Фрiц (нім.), Фрiдріх II, прусський король в 
роках 1740–1786, один з ініціяторів поділу Польщі.

Legio sum (лат.) – Легіоном я є, ім’я мені – легіон; так згідно з 
Євангелієм Марка (розділ 5, вірш 9), назвав себе злий дух ошаліло, 
коли Ісус запитав про його ім’я.

КС. ПЕТРО Що бачив? ДУХ Звіра… КС. ПЕТРО Де? ДУХ В 
Римі…;

Про Апокаліпсис кажи – який там звір?.. – В Апокаліпсисі (но
возаповітному “Об’явленні святого Іоанна Богослова”) йдеться про 
великого звіра; деякі коментатори вважають, що йдеться про Рим 
як столицю цезарів; неприхильні до католицтва припускають, що 
йдеться про Папу.

…da capo (італ.) – спочатку.
Лиш губернатор я, крайсгауптман, ландрат... – диявол порів

нює свій чин з чинами земельних урядовців окупаційних щодо 
Польщі країн – Росії, Австрії, Пруссії.

Знай, будеш завтра ти побитий, наче Гаман! – Гаман (Аман) 
– згадуваний у Біблії гонитель євреїв, його опудало євреї б’ють i 
спалюють під час свята Пурім. Злий дух передбачає неприємності, 
які чекають на ксьондза в майбутньому.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. 
Ego te exorciso, spiritus immunde (лат.) – в ім’я Отця, i Сина, i 

Святого Духа, Амінь. Заклинаю тебе, духу нечистий...
Запитай у кума Вельзевула... – Вельзевул (вiд семіт. ба’ал зебуб, 

букв. – господар мух) – у ранньохристиянській мітології князь злих 
духів, диявол, глава демонів (Новий Заповіт). У Старому Заповіті 
йому відповідає філістимський бог БаалЗебуб. 

СЦЕНА ІV
Ева, Марцеліна – цим персонажам автор надав імена й деякі 

життєві риси двох молодих польських панночок, з якими він поз
найомився в Римі 1829 року: Генрiєтти Еви Анквіч та її подруги 
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Марцелiни Лемпицької; присвячував їм свої вірші (“До Г...”, “До 
мого чичероне”, “М. Л.”)

Молитву в час такий
Складу й за того, хто дарує нам пісні
(показує книжку)… – тут, як і в ряді інших суттєвих моментів 

Міцкевич надає Конрадові автобіографічних рис; можемо припус
тити, що йдеться про першу збірку поезій автора. 

СЦЕНА V
Плинуть: одна до залізної брами... – тобто до в’язниці.
Збавитель народу! – існує немало коментувань i тлумачень цього 

таємничого образу, між тим таємничість є його сутнісною художнь
ою ознакою, i він просто не підлягає остаточному з’ясуванню. Разом 
з тим зрозуміло, що йдеться про узагальнену постать герояборця, 
здатного визволити народ з неволі. Це може бути Конрад, прототи
пом якого є сам автор, або ж продовжувач його справи.

Сорок чотири – славен іменем таким. – Як це видно з послі
довности нумерації частин поеми, автор вдається до таємничого 
оперування цифрами. Цифрові наймення зустрічаються в давньо
єврейських кабалістичних книгах і в практиці таємних товариств 
нового часу. Цю традицію використовує А. Міцкевич у романтичній 
поетиці свого твору. Чому саме збавитель народу названий цифрою 
Сорок чотири, з’ясувати важко, а, може, й неможливо.

Ні! Терпить люд. Який содом... – Долю Польщі від втрати дер
жавности до придушення Листопадового повстання автор порівнює 
зі страдним шляхом Ісуса Христа, знаходить до відтворюваних подій 
та обставин євангельські паралелі.

Кричать: “Судити буде гал!” – Незважаючи на те, що у Фран
ції багато говорилося про співчуття до польських повстанців, уряд 
ЛуїФiлiппа ухилився від допомоги їм у 1831 році; через це гала 
(француза) автор порівнює з Понтієм Пілатом.

Ісуса розіпни, Варавва хай гряде… – Варавва – злочинець, що 
його, а не Ісуса, волів помилувати натовп.

Гал: “Вільний це народ, це незалежний люд!” – Автор гірко 
іронізує над порожніми облудними співчуттями. 

3 трьох всохлих людностей той хрест, як з трьох колод. – Йдеть
ся про немилосердні i до власних народів монархії, що розділили 
мiж собою Польщу.

І тут солдат-москаль зi списом підійшов... – Російський солдат 
тут порівнюється з римським воїном Лонгіном, котрий пробив 6iк 
Ісуса на хресті. Поет невипадково дещо відступає від євангельської 
традиції. У Євангелії Лонгін протнув бік Ісуса вже по смерті його 
й тим самим ствердив її факт. У Міцкевича солдат, протинаючи бік 
ще живого народу, є остаточним призвідцем його смерти. Це без
сумнівний натяк на придушення Листопадового повстання. Лонгін 
пізніше розкаявся у своєму вчинку i навіть був зарахований Церквою 
до числа святих. Це розгорнуте в кількох рядках порівняння свідчить 
про сподівання Міцкевича на те, що російський народ звільниться 
від тиранії та від зазіхань на права інших народів.

Немов сонця ясні, три праведні зіниці... – тут i далі в цій сцені 
автор послуговується урочистою символікою Апокаліпсису.
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СЦЕНА VІ
Та сип на очі мак! – Мак має відомі здавна снотворні власти

вості.

Марення Сенатора
Рескрипт (лат. rescriptum, від rescribo – відповідаю письмово) – у 

давньому Римі письмова відповідь імператора на подане йому для 
розв’язання питання, відповідь, яка мала силу закону; пізніше в евро
пейських країнах – опублікований для широкого загалу акт монарха 
(державця) на ім’я службової особи з покладенням на неї певного 
доручення, висловлення подяки, сповіщення про нагороду тощо.

Grand Contrфleur (франц.) – Великий Контролер, одна з найви
щих посад в урядовій ієрархії царської Росії. 

Гук! – камер-юнкери так свищуть, наче сови… – Камерюн
кер  – один з нижчих придворних чинів.

СЦЕНА VІІ
Атмосфера й характер цієї сцени значною мірою зумовлені роз

голосом про відомий в часи Міцкевича літературний салон Віцентія 
Красінського (батька поета Зигмунта), у минулому наполеонівського 
генерала, після 1814 року ревного прибічника російського само
державства, котрий i після 1831 року лишився царським посіпакою, 
зненавидженим польськими патріотами. Він є прототипом постаті 
Генерала, господаря салону. За постатями сцени вгадуються й інші 
реальні особи.

Зенон Немоєвський – студент Варшавського університету, нале
жав до групи змовників, які в ніч на 29 листопада 1830 р. наступом 
на Бельведер, резиденцію великого князя Константина, розпочали 
повстання.

Адольф – див. прим. до сцени І.
Цiховського я знаю... – Адольф Ціховський (1794–1854) – напо

леонівський офiцер, належав до таємного Патріотичного Товариства; 
ув’язнений 1822 р., звільнився 1826. Після повстання перебував в 
еміграції, у 1832 в Дрездені зав’язалось його особисте знайомство 
з Міцкевичем.

У нього сотні строф про сіяння гороху. – Цей рядок дає підстави 
судити, що Літератор, про якого йдеться, міг мати своїм прототипом 
Каєтана Козьмяна, автора розлогої поеми “Землеробство”, затятого 
класициста. 

Розпорядник – церемоніймайстер, ревний служка вел. кн. Кон
стантина Ян Жабокліцький. 

“Constitutionnel” – досить популярна у ті часи французька газета, 
орган поміркованої ліберальної опозиції.

Мов з Геркуланума книжки в землі зітлілі... – Геркуланум – місто 
в південній Італії поблизу Неаполя, у 79 р. знищене під час вивер
ження Везувію; в процесі розкопок знайдено там обвуглені й поні
вечені мистецькі колекції, бібліотеки.

Старий Нємцевич хай помістить в пам’ятки... – Юлiян Урсин 
Нємцевич (1757–1841), поет та історик, у 1822 р. розпочав видання 
“Зібрання історичних пам’яток про давню Польщу”. 

Легенд не створимо, бо свідки на заваді... – Перший літератор 
відстоює класицистичний принцип опису переважно давно минулих, 
а не сучасних подій.

...коли немає двору... – Перший літератор згадує часи короля 
Станіслава Августа, прихильника мистецтв. 
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Лишень наміснику замов за мене слово. – Очевидно, йдеть
ся про офіційного намісника, яким у ті роки був генерал Юзеф 
Зайончек (1752–1826). Незважаючи на своє минуле учасника 
повстання Костюшка, був украй непопулярним серед поляків і 
перетворився на безвольне знаряддя фактичного намісника вел. 
кн. Констянтина.

Адам Г. – так цей персонаж значиться в рукописі (в першодру
ці  – А. Г.); Адам Гуровський, знаний демократичний публіцист у 
час повстання й одразу після нього, емігрував, у 1834 р. повернувся 
i прилучився до царської служби.

Набеляк – в першодруці значиться як Н., Людвік, літератор, один 
з учасникiв нападу на Бельведер, після повстання – емігрант.

Висоцький – Петро, 1824 р. ще підофіцер; у 1830, як інструктор 
в Школі підхорунжих, був організатором повстання.

СЦЕНА VІІІ
Дія відбувається в палаці, де містилася резиденція правителя 

краю. Підручні сенатора Новосилъцева в провадженні справи філа
ретів у поемі або ж названі своїми іменами, або ж позначені рисами, 
за якими безпомильно вгадуються реальні особи.

Камергер Байков – Лев Банков, дійсний статський радник, брав 
участь у філаретському процесі як представник уряду, нашіптувач 
Новосильцева, цинік та розпусник, раптово помер 1829 р. В оточен
ні його називають генералом, оскільки цьому військовому званню 
відповідає його урядовий чин.

Пелікан – Вацлав (1750–1873), з 1817 р. був професором хірургії 
у Віленському університеті, ганебно вислужувався перед Новосиль
цевим, після філаретського процесу дістав посаду проректора. Хо
дили чутки, що він 1836 р. отруїв Новосильцева, щось не поділивши 
з останнім в одній із брудних справ.

Доктор – Август Бекю, професормедик, відомий як прислуж
ник властей та донощик (див. примітку до авторської передмови до 
III частини “Дзядів”).

Сенатор, як це прийнято в російському аристократичному світі, 
часто послуговується французькою мовою. Ця риса допомагає ав
тору підкреслити облудність персонажа, викрити тупу звірячість, 
що криється за претензійною чванливістю.

Diable! quelle corvee! – Диявол! що за морока!
La princesse – княгиня; ймовірно, що йдеться про княгиню Зу

бову, польку з походження, оточену лихою славою, згідно з якою 
була коханкою Новосильцева та Байкова.

...en fait des dames... – стосовно дам... 

...imaginez-vous... – уявіть собі...
Je jure... – Присягаюсь... 
...ma table. – ...мого столу.
Avec leur franc parler et leur ton detestable. – З їх безцеремонним 

базіканням і нестерпним тоном.
Figures-vous. – Уявіть собі.
Que sais-je! – Не збагну! 
Il y a de quoi... – Є з чого... 
Monsignor – Монсеньйор; Його Високість; йдеться про вел. кн. 

Константина.
...de revenir bientat... – ... аби швидше повертався... 
Je n’en puis plus... – Уже не можу більш... 
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Зробив anagnosin. – Anagnosin (гр.) – обстеження. При політич
ному доносі лікар вживає медичну термінологію.

...ce sont des maux legers... – це легкі недомагання...
Ce sont... accidents passagers... – Це... минущі випадковості... 
...signor Dottore (італ.) – ...пане Доктор. 
Adio, bona notte (італ.) – Прощавайте, надобраніч...
...vous osez... – ...осмілюєтесь ви...
…excuser… – …пробачте…
A propos… – До речі…
…voyez-vous… – …от бачите… 
Oh! Cet incendiaire… – О! Цей палій…
Ce n’est pa ton affaire… – Це не твоя справа…
Eh bien? – І що ж?
Ботвінко там старавсь. – Ботвінко Ієронім, віленський гу

бернський прокурор, провадив слідство проти філаретів.
Parions… – Поб’ємось об заклад…
Trois cents coups et vivant? Trois cents coups, le coquin… – пере

клад цього та наступного рядків: Триста київ і живе? Триста київ, 
от шельма. Триста київ і не сконав, – що за якобінський хребет!

Якобінський – прикм. від якобінець, член найрадикальнішої 
революційної течії у часи Великої Французької революції (назва від 
монастиря св. Якоба – місця зібрань революціонерів). 

…la vertu cutanee Surpasse tout – витривалість шкіри щонай
вища.

…une peau mieux tannee! – …шкіру, вичинену ще ліпше!
Je n’y conpois rien! – ha, ha, ha, ha, mon ami! – Нічого не збаг

ну! – ха, ха, ха, ха, мій друже!
Un honnete soldat en serait mort dix fois! – Порядний солдат від 

того сконав би десять разів! 
Quel rebelle – Який бунтівник…
C’est juste… – Це справедливо… 
Vous n’aimez pas l’histoire, – Не любите історії, 
ha, ha, un satirique  – ха, ха, сатирик
Aurait dit… – Сказав би… 
…devenir historique. – …відійти в історію.
Elle porte une lettre. – Вона принесла листа.
La princesse pent-кtre. – Можливо, княгиня. 
Avec quelle chauleur! – З яким запалом!
…mure de ce fripon. – …матір того лайдака. 
Кмітова – в рукописі Гуттова (дружина аптекаря у Вiльнi; одна 

з жiнок, котрi опiкувалися долею ув’язнених).
Monsieur le Senateu... – переклад розпочатої цим звертанням 

тиради Панни: Пане сенатор! Ох! Я вам завадила, зараз співатимуть 
хор з “ДонЖуана”; а потім концерт Герца...

“Дон Жуан” – опера Моцарта, один з найвідоміших творів сла
ветного композитора; Герц Генрик (1603–1886) – німецький піяніст 
i композитор, у ті часи досить популярний.

Herz! Choer! Торкалась тут розмова наша серць. – Гра слів, 
вона полягає в тому, що Герц (Herz) понімецьки означає серце, а 
французьке choer (хор) вимовляється так само, як і coeur (cepце).

Переклад вміщеного в наступних двох рядках люб’язного звер
тання Сенатора до Панни: Ви прийшли якраз до речі, ви чарівна, як 
серце. Мить чулости! Тут просто злива серць.
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…le grand-duc Michel… – великий князь Михайло... – наймолод
ший брат Александра І, знаний як гультяй, до державних справ не 
дуже охочий; перебував на той час з гвардією в Литвi.

Ma foi… – Я певен… 
J’e suis-dans un moment. – Зараз буду – за мить.
Faites-lui donc grace! – Згляньтесь над нею!
Diable m’emporte… – Дідько мене брав…
С’est drole… – Це забавно… 
Eh bien… – Ну що ж…
Est-il possible? – Чи це можливо? 
Soyez tranquille… – Заспокойся…
Adieu. – Прощавайте. 
J’y suis dans un moment. – За хвилю буду. 
С’en est trop… – Це занадто… 
…sa mine la sant. – …це підточує здоров’я.
…fait la digestion. – …полегшує травлення.
…voir donner la question… – …допит споглядати…
…en prenant son cafй… – …попиваючи каву…
…auto-da-fe – …аутодафе (публічне оголошення й виконання 

вироків інквізиції, зокрема спалення засуджених на вогнищі).
…avec un teint delabre… – з такою змарнілою шкірою…
Слiд брати шлюб, немов Тiберiю а Capre… – Тiберiю на Кап

рi... – Тіберiй – римський цезар у І ст., тиран, який зміцнював свою 
владу, вдаючись до численних конфіскацій майна, заслань i страт, 
наприкінцi життя став відлюдькуватим і підозрілим, покинув Рим i 
виїхав на мальовничий острiв Капрі, де проводив час у жорстоких 
розвагах i розпустi.

…quelle figure! – …яка міна! 
…l’air d’un poete. – …у нього вигляд поета.
…un regard aussi bote? – …такий придуркуватий погляд?
Князь Чарторийський – Адам Єжи Чарторийський (1770–1861), 

замолоду приятель царевича, майбутнього імператора Александра І, 
свого часу російський міністр іноземних справ, в час відтворюваних 
подій куратор Віленської наукової округи, а отже й Університету, 
йому Новосильцев завдячує входженням в найближче оточення 
Александра І i відтак стрімким ростом своєї політичної кар’єри. 
В ході процесу філаретів Новосильцев прагне політично скомпро
метувати Чарторийського в очах царя. В час повстання 1831 р. кн. 
Чарторийський очолив Національний уряд, в еміграції був провід
ником аристократичної консервативної партії.

Que me dites-vous lб, mon cher? – Що ви кажете, мій любий?
Impossible… – Неможливо…
А головне світило
В них Лелевель, котрий усім керує смiло. – Лелевель Йоахим 

(1786–1861), відомий польський історик і політичний діяч, профе
сор Віленського університету, мав великий вплив на патріотичну 
молодь, зокрема на А. Міцкевича, з яким підтримував багатолітні 
дружні стосунки. В час процесу фiларетів піддавався утискам влади, 
був позбавлений кафедри. Учасник повстання 1830–1831 рр., один 
з його керівників, згодом провадив активну політичну діяльність в 
еміграції.

…que je vous embrasse! – …дай обніму тебе!
Ecoutez… – Послухайте…
А там староство... – давня королівська маєтність, яка в часи 
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Речі Посполитої надавалася в довічне користування за особливі 
заслуги феодалові, що відтак називався старостою. Староства, як 
і церковні угіддя, царський уряд нерідко конфісковував i віддавав 
своїм вірним служакам.

C’est indigne! – Це не годиться?
Ah! mon cher Sйnateur…– Ах! Мій дорогий сенаторе...
Vraiment, c’est un malheur. – Справді, це нещастя.
Pardon, mille pardons, j’etais tres occupe… – переклад запо

чаткованої цим рядком відповіді Сенатора: Перепрошую, тисяча 
перепрошень, я був дуже зайнятий. Що бачу, менует? Досконало 
згрупований! Це мені нагадало дні моєї юности!

Сe n’est qu’une surprise – Це тільки сюрприз. Ці слова промо
вляє Княгиня, з приводу відсутности якої на початку сцени Сенатор 
висловлює невдоволення. Переклад її дальшого діялогу з Новосиль
цевим: С е н а т о р. Чи це ви, моя богине? Як я люблю цей танок. 
Сюрприз? Ах! Богове! К н я г и н я. Ви танцюватимете, сподіваюсь. 
С е н а т о р. Звичайно, з усім завзяттям. 

БАЛ
СПІВОЧА СЦЕНА

Автор з романтичною сміливістю й вишуканістю вдається в 
драмі до засобів опери й досягає особливої виразности у відтво
ренні атмосфери великосвітського балу, в саркастичному викритті 
пануючих тут фальші й облуди.

Il crevera dans l’instant. – Він отот лусне. 
Радник – його прототипом був радник Вiнцентій Лавринович, 

один з найзапекліших членів слідчої комісії. Раптово вмер через 
кілька місяців після смерти професора Бекю, в листопаді 1824 р. 
(див. останню примітку в авторській передмові до III частини).

Ah! quelle beautй, quelle grвce! – Ах! Яка краса, який лоск!
Російський офіцер (до Бестужева). – БестужевРюмін Михайло 

Павлович (1803–1826) – один з керівників Південного товариства, 
революційної дворянської організації. Вів переговори з польськими 
патріотами, бував інкогніто у 1823 та 1824 роках у Варшаві та Вільні. 
За участь у повстанні декабристів повішений.

Mon General, quelle chanson! – Мій Генерале, що за пісенька! 
Переклад подальших рядків: Б а й к о в (співає пісню Беранже) 

Яка честь, яке щастя! Ах! Пане сенатор! Я ваш покірний слуга, і т.д. 
С т у д е н т. Генерале, це ваші слова? Б а й к о в. Так. С т у д е н т. 
Я вас вітаю. О д и н  з  о ф і ц е р і в: Ці куплети справді потішні, 
який сатиричний та забавний тон! М о л о д и к. За вашу незрівнянну 
музу я зробив би вас академіком.

Беранже П’єр Жан (1780–1857) – відомий французький поет, 
автор популярних пісень, переважно сатиричних. Байков тут співає 
пісню Беранже “Сенатор”. Подаємо з неї фрагменти в перекладі 
Володимира Самійленка:

В мене жінка – честь моя і слава,
Очі в неї як зірки горять, 
Через жіночку ж здобув я права 
Дорогого пана другом звать.
В самий день, як з нею повінчався,
Я з самим сенатором спізнався.
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Приспів:
Маю щастя нечуване!
Маю честь велику!
Ах, вельможний ясний пане,
Ваш слуга довіку. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
У компанії він любить сміхи,
Я ж буваю гострий на язик:
По обіді якось для потіхи
Я пришив йому такий гаплик:
 “Кажуть, що моя до вас шаноба
 Додала мені… ріжки до лоба”.

(Беранже П’єр–Жан. Пісні. – К., 1970. – С. 23–25. 
Див. також, зокрема: Самiйленко Володимир. 
Твори. – К., 1990. – С.267–269.)

Va, va, je te coifferai bien. – Но, но, я вже тобі наставлю роги.
Юстин Поль – Юстин Ромуальд Поль (1802–1831), філарет, 

студент права, згодом один з організаторів повстання у Литві, за
гинув у бою.

...лунає арія Командора. – 3 опери Моцарта “ДонЖуан”.
…arrangez donc… – …зробімо влад…
…c’est inconcevable! – …це незбагненне! 
…c’est diable! – …це чортівня!
Voyez… voyez, quel oeil hagard… – Глянь… глянь, який блука

ючий погляд.
…singulier hazard. – …винятковий випадок.
On aurait fort а dire… – Багато можна було б сказати…
…on dirait bien des choses!.. – …піде значний розголос… 
Il bat la compagne… – Він меле казнащо…

СЦЕНА ІХ
Свіжий мрець! – Це, очевидно, Доктор або хтось такий, як він. 

Кари завдано випливає з вини платного прислужника, тепер він 
переливає з долоні в долоню срібняки, розплавлені блискавкою.

Аж поки той кат дітлахів... – йдеться про таких як сенатор 
Новосильцев чи й про нього самого.

Свіжий мрець, блідий, гладкий… – тут вгадуються риси Бай
кова.

Чи ім’я своє змінив. – Це сталося в пролозі III частини.
То від мурів Гедеміна... – від Вільна.

ДОДАТОК ДО ІІІ ЧАСТИН
ДОРОГА ДО РОСІЇ

Про розбишак цих оповіді зримі. – На тріюмфальних арках, які 
зводились у Римі на честь воєнних перемог, є зокрема рельєфні 
зображання битв з північними варварськими племенами.

Такі ж лівійцям від самуму збитки. – Від африканського пустель
ного вихору, який пісками Сахари часом засипав цілі каравани.

На північ згідно з царським указом
Полки простують... – розширюючи межі імперії, цар Александр 

1809 року окупував Фінляндію, яка протягом ХІХ ст. неодноразово 
прагнула повернути незалежність.
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А з півночі йдуть інші до Кавказу… – царизм вів тривалі воєн
ні кампанії задля підкорення і втихомирення кавказьких народів, 
особливо в першій половині ХІХ ст. 

І в тій кибитці сам Єрмолов їде. – Єрмолов А.П. (1772–1861) – 
російський генерал, головнокомандувач військ на Кавказі, у 1827 р. 
був звільнений у відставку. 

ПЕРЕДМІСТЯ СТОЛИЦІ
Тут описана літня резиденція російських монархів Царське 

Село.
Щоб звівся славний Колізей у Римі… – найбільший амфітеатр 

античного світу, назву дістав від колоса – велетенської статуї, що 
стояла поблизу; споруджений у 80 р.

Сади висячі, диво Вавилону? – описані давньогрецьким істори
ком Геродотом висячі сади Семіраміди з їх терасовими конструк
ціями над склепіннями та зрошувальними пристроями вважаються 
одним із “чудес світу”. Вавилон – столиця однойменної стародавньої 
держави на Близькому Сході (існувала з кінця ІІ тис. до н.е. по VІ 
ст. до н.е., була завойована персами).

Каррарський мармур так сiя незмінно... – мармур з італійської 
місцевости Каррара славиться своєю надзвичайною білістю.

ПЕТЕРБУРГ
Не хтіли люди... Цар підніс правицю... – Петро І (1672–1725), 

перший російський імператор; протистоячи шведській експансії, 
заклав у 1703 р. на Балтиці Петербург – нову столицю.

Тіла підданців, а не тільки палі... – відомо, що в роботах у закла
денні Петербурга брали участь українські козаки; багато їх звідти 
не повернулося живими. Ось що, наприклад, писав з цього приводу 
відомий історик: “Поблизу Ладоги стояв запорізький полковник 
Матвій Темник з товаришами, який брав участь у війні росіян про
ти шведів. Вересня 11 дня 170З року він через полкового осавула й 
піхотного сотника надіслав листа боярину Головіну зі скаргою на 
те, що, перебуваючи вже третій рік на государевій службі, він ніколи 
не зазнавав таких злигоднів, як зазнає тепер зі своїми товаришами... 
У такому ж скрутному становищі перебували й ті з запорізького 
товариства, котрі виконували земляні роботи в гирлі Неви. Вони спо
чатку діяли у війні проти шведів, але потім їх поставили на земляні 
роботи. Вони гірко скаржилися у Січ на те, що їм не дають ні круп, 
ні сухарів, а змушують жити лише на хлібі, та й то дають половину 
супроти належного” . (Яворницький Д. І. Історія запорізьких козаків: 
у 3 т. – Львів, 1992. – Т. 3. – С. 218).

Зійшли, здається, з вежі Вавилону. – Вавилонська вежа – свя
щенна споруда на честь бога Мардука, покровителя Вавилону, бу
дувалася в ІІ i в першій половині І тис. до н.е. Згідно з біблійною 
оповіддю (Книга Буття, розділ II) Всевишній змішав мови будівни
чих так, що вони не розуміли один одного i занехаяли будову.

Тут добродій Жоко... – очевидно, ім’я персонажа промовисте, 
оскільки jocko з французької перекладається як орангутанг.

Тут мешка iталiєць Джьоко... – це прізвище можна перекласти 
з італійської як Веселун, очевидно, воно вжите на позначення пер
сонажа, що блазнюванням домагається прихильности зверхників. 

Дім пастора Дiнера.. – нiм. Diener – слуга, лакей.
Дiнер шле заклик свій до кальвінiстiв,
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Социніанів і анабаптистів... – до членів та прихильників 
релiгiйних течiй i сект, вороже наставлених до традиційного хрис
тиянства.

...геть як Борея дiти... – давньогрецького /тракійського/ бога 
північного вітру; на зображеннях цього бога часто супроводжують 
дітлахи, що летять, надимаючи щоки.

Незвичнi люди серед цього тлуму… – певно, засланці після вi
ленського процесу, серед яких виділяється мандрівець (пілігрим), в 
якому вгадуються риси Конрада, а відтак i риси автобіографічні.

Та ще один там проводжав смеркання... – Йдеться про Юзефа 
Олешкевича (1777–1830), польського художника (автор портрета 
Міцкевича), масона та містика, що мешкав у Петербурзі з 1810 р., він 
зблизився з Міцкевичем у час заслання поета i мав на нього певний 
вплив. Йому присвячено один з дальших віршів “Додатку…”

Хреста й Погоні знаком осiняю. – Персонаж засвідчує, що він 
християнин і походить з Литви, гербом якої є знак Погоні (зобра
ження лицаря на коні). В первісному тексті вітання звучало інак
ше й свідчило, що персонаж належав до масонської ложі Білого 
Орла. Масонський рух у Росії був заборонений царським урядом 
1820 р.

ПАМ’ЯТНИК ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ
Споруджений у Петербурзі пам’ятник цьому російському ца

реві належить до найвідоміших творів французького скульптора 
Е. М. Фальконе (1716–1791). Постать імператора зображена в рим
ській тозі на коні, який здибився над урвищем скеліпостаменту, 
немов готуючись до стрибка.

Співець був другий, знаний всій Росії... – прототипом цього пер
сонажа багато хто з дослідників вважає визначного російського 
поета А. С. Пушкіна, інші, посилаючись на драматизм дружніх 
стосунків російського i польського поетів, певною мірою з’ясованих 
зокрема у вірші Пушкіна “Клеветникам России” (першодрук у бро
шурі “На взятие Варшавы…” 1831 р.), гадають, що тут ідеться про 
поетадекабриста Кіндрата Рилєєва (1795–1836), який до того ж є 
тезкою головного героя поеми. Міцкевич тепло згадує Рилєєва i у 
вірші “До приятелівросіян”. Втім, певно, художньо узагальнений 
образ, поданий у вірші “Пам’ятник Петру Великому”, немає потреби 
неодмінно пов’язувати з певною історичною особою.

Звівсь пам’ятник тут першому цареві –
Цих див творцю, так друга наказала… – багато дослідників, 

здається, цілком слушно вважають, що своєрідним перефразуванням 
цих рядків А. Міцкевича є знамениті рядки з поеми Т. Шевченка 
“Сон (У всякого своя доля…)”:

Це той п е р в и й, що розпинав
Нашу Україну,
А в т о р а я доконала
Вдову сиротину.

(Шевченко Т. Повне зібр. тв.: у 12 т. – Т. 1. – 
К., 1989. – С. 188).

На бронзовому карку буцефала... – статного витривалого коня; 
первісно буцефал (гр. – бикоголовий) – це дикий кінь, якого за ле
гендою приборкував Александр Македонський.

Звівсь Марк Аврелiй, славний у народі... – римський цезар в 
161–180 рр., визнаний істориками одним з найінтелігентніших, 



найшляхетніших римських імператорів, філософ, автор відомого 
трактату “Наодинці з собою”. Вціліла до наших днів кінна статуя 
Марка Аврелія стоїть у Римі на Капітолійському пагорбі (1537 р. її 
встановлено на постаменті, спорудженому визначним скульптором 
Мікеланджело).

Вдалось на Рейні славно й на Пактолі... – ріка Рейн слугувала 
природним кордоном між давньою Галлією та германськими зем
лями; Пактоль – золотоносна ріка в Лідії (історичній області на 
заході Малої Азії).

На Капітолiй входить в ореолі. – Капітолій – один із семи рим
ських пагорбів, здавна політичний та культурний центр Риму, тут 
було зведено храм трьох богів (Юпітера, Юнони та Мiнерви), до яко
го прямували римські полководці під час тріюмфальних процесій. 

ОГЛЯД ВІЙСЬКА
Плац широченний... – Марсове поле в Петербурзі.
Цар доконає шаха i султана... – йдеться про війни Росії з Персією 

(1826–1828) i Туреччиною (1828–1829).
Протнувши серце, пустить кров сармату. – Натяк на приду

шення царизмом польського повстання. Европейська Сарматія – в 
період Римської імперії територія Східної Европи, що межувала з 
Германією та Дакiєю, ця територія значною мірою збігається з те
риторією Польщі, тож деякі сарматські племена можуть вважатися 
прапредками поляків.

Писав славетний генерал Жомiнi – Жоміні Анрi (1779–1869), 
швейцарський військовий теоретик, з 1813 р. служив у російській 
армії.

Така одначе ставка в фараоні... – азартна картярська гра, досить 
поширена у ХVІІІ ст.

В дворянах легше стоїків пізнати... – Стоїки – прихильники 
напрямку в античній філософії, що обстоювали панування над по
чуттями, утверджували рівновагу духу, його вищість над минущими 
стражданнями, мінливими відчуттями щастя й нещастя; згаданий 
вище імператорфілософ Марк Аврелій належав до прихильників 
цього напрямку. Називаючи царських служак стоїками, автор від
верто іронізує.

Старий Красицький, мабуть, не лукавить... – Красицький Ігнаци 
(1735–1801), визначний польський письменник епохи Просвітниц
тва, автор сатир, байок, героїкокомічних поем, романів; мав певний 
вплив на творчість українських письменників, зокрема – П. Гулака
Артемовського. Тут цитується рядок із сатири “До короля”.

Цих царепедiй ревний зачинатель. – Царепедія – тобто виховання 
царя, жартівливе переінакшення назви твору давньогрецького пись
менника Ксенофонта (4 ст. до н.е.) “Циропедія” (“Виховання Цира”).

В Гомера теж є щось таке воєнне
Про бій богів, де й він впада в дрімоту. – У творі давньорим

ського поета Горація “Послання до Пiзонiв” є фраза про те, що й 
великий Гомер часом дрімає, себто творить рядки менш досконалі, 
ніж завжди.

НАПЕРЕДОДНІ ПЕТЕРБУРЗЬКОЇ ПОВЕНІ 1824 РОКУ
ОЛЕШКЕВИЧ

Потужна повінь у Петербурзі внаслідок раптової відлиги й вихо
ду Неви із берегів сталася 7 листопада 1824 р. Міцкевич прибув сюди 
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вже після того, як повінь відійшла, і оглядав лише її наслідки. Цю 
повінь описує А. Пушкін у поемі “Мідний вершник”, в примітках 
до якої посилається на цей вірш А. Міцкевича.

А твань, як в Стіксі, рине каламутно. – Стікс (гр. Styx – Не
нависна) – в давньогрецькій мiтології ріка, що плине з Океану в 
Підземний світ. 

ДО ПРИЯТЕЛІВРОСІЯН
Рилєєв, де твоя тепер шляхетна шия... – з визначним поетом

декабристом К. Рилєєвим заприязнився А. Міцкевич у Петербурзі 
1825 р. Після поразки повстання декабристів Рилєєва у липні 1826 р. 
було повішено.

Рука Бестужева, поета i героя... – Александр Бестужев (1797–
1837), російський поет i повістяр, виступав під псевдонімом Мар
лінський; офіцер гвардії, учасник повстання декабристів, відбував 
покарання на каторжних роботах у Сибіру, згодом переведений 
рядовим солдатом на Кавказ, де загинув. 

АВТОРСЬКІ ПОЯСНЕННЯ
В оригіналі – “Пояснення”. Належать перу А. Міцкевича, отже 

є частиною тексту твору.
У Литві Дибич, переслідуючи поляків... – Іван Дибич (1785–1831), 

генералфельдмаршал, головнокомандувач царських військ, кинутих 
на придушення польського повстання. Помер в ході воєнних дій.

…Храповицький, ув’язнюючи й винищуючи повстанців... – Мат
вій Храповицький був у перші місяці повстання генералгуберна
тором Литви.

Згадаймо, що Його Високість князь Вiртемберзький... – воє
начальник; очолював об’єднання прусськоросійських військ, що 
взяли у 1813 р. в облогу Гданськ (Данціг), де укріпився французький 
гарнізон. 

...писав до генерала Раппа... – Жан Рапп, командував французь
ким військом, обложеним у Гданську; його щоденники вийшли дру
ком 1823 р. 

Petro primo Catharina secunda (лат.) – Петрові Першому Кате
рина Друга. 

Цей рядок перекладено з російського поета, iмени якого не 
пам’ятаю. – В примітках до “Мідного вершника” А. Пушкiн за
значає, що Міцкевич має на увазі російського поета В. Г. Рубана 
(1742–1795); в доробку цього поета є ода “Напис до каменя, при
значеного для підніжжя статуї Петра Великого”.

Такий от Ватель у чиновництві. – Ватель – ім’я ревного служаки, 
що увійшло в прислів’я; це був маршалок двору французького принца 
Конде, маршалок цей наклав на себе руки, дізнавшись, що замовлена 
ним риба не надійшла вчасно до учти на честь Людовіка ХІV.

Англійський живописець Доу... – Джордж Доу (1781–1829), пра
цював у Петербурзі у 1819 р., створив галерею 1812 р. у Зимовому 
палаці; тут ідеться про портрет майбутнього царя Александра II.

Його некролог можна знайти в петербурзьких газетах 1830 
року. – Некролог авторства Францишка Мілевського, опубліковано в 
“Тygodnic Petersdurskiem” (“Петербурзькому тижневику”) у 1831 р., 
число 41. Відзначаються в нім чудовий характер, релігійномістичні 
зацікавлення, душевні чесноти й надзвичайна особиста приваб
ливість померлого Олешкевича.
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Від усіх, для кого Театр понад саме 
життя, так само, як воля Актора 
понад волю Космосу.

Ніколай Євреїнов

Віктюк,  Роман Григор ович.  Легендарний 
театральний режисер середини ХХ й початку ХХІ 
століть. Людина зі “Срібного Віку”. Епоха модерну для 
нього була своєрідною жагою, як опера Верді “Травіата”. 
Впродовж усього життя прагнув поставити Моріса 
Метерлінка –  “Пелеас і Мелісанда”…. І далі, далі, ще 
далі…

Пандемія не пустила мене попрощатись з Романом 
Григоровичем, від чого жаль проймає.

Ірина Нірод. 
“Казка малярства” – 

посвята світлій пам’яті Маестро
2021, м.Львів

Ірина Нірод. 1999 р.
Ескізи костюмів  до творів Моріса Метерлінка.



Ірина Нірод. 1999 р.
Тут та на першій 
сторінці обкладинки –
ескізи костюмів  до творів 
Моріса Метерлінка.


