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Двадцять четвертого та двадцять п’ятого лютого 
2022 року мали відбутись V Всеукраїнські наукові 
театрознавчі читання пам’яти академіка Ростислава 
Пилипчука, що їх кожного року поспіль організовує 
й проводить катедра театрознавства та акторської 
майстерности ЛНУ імени Івана Франка спільно з 
Театрознавчою комісією НТШ за участи провідних 
театрознавців України. 

О 8.48 ранку 24-го лютого, коли в усій Україні вже 
лунали сирени і оголошення про повномас штабне 
вторгнення російських військ, відповідальний за про-
ведення читань, Роман Лаврентій, написав у теле-
грам-каналі: “Добрий день, пані Майє! Що робимо? 
Проводимо читання чи ні?”. У цей час я саме стояла 
в довжелезній черзі до банкомату у своєму містеч-
ку під Львовом, повз нас з Яворівського полігону на 
схід проїжджали довгі колони військових машин із 
технікою та солдатами, ми дивились їм у слід, благо-
словляли і плакали… 

Рівно о 10.00 – відповідно до Програми Пилипчу-
ківських наукових читань – ми увійшли в запланова-
ну зум-конференцію. Львів-Київ-Харків: Франковий 
університет – Національний університет театру, кіно 
і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого – Інститут 
проблем сучасного мистецтва НАМ України – Хар-
ківський національний університет імени Івана Кот-
ляревського. Доктори мистецтвознавства Ганна Весе-
ловська, Наталія Владимирова, Ігор Юдкін, кандида-
ти мистецтвознавства Яна Партола, Юлія Коваленко, 
Роман Лаврентій, Софія Роса-Лаврентій, завідувачка 
катедри театрознавства ХНУМ ім. І. Котляревського 
Галина Ботунова, театрознавиці Уляна Рой і Оксана 
Палій та ін. – хоча ми усі були стривожені, схвильова-
ні, збентежені, але ні в кому не відчувалось ані страху, 
ані паніки. Була радість зустрічі, були щирі слова 
взаємної підтримки – безцінні у такий час. 

Читання відбулися за скороченою програмою: 
кожен доповідач озвучив ключові тези своїх виступів. 
Але найважливішою, вочевидь, стала наша цехова та 

людська солідарність, рішучість, стійкість і спільне 
для всіх почуття власної гідности й – не дивуйтесь – 
майбутньої перемоги. 

А далі почалися страшні будні війни, у яких укра-
їнська театральна спільнота виявила надзвичайну 
стійкість та взаємну підтримку. Реакція закордонних 
колег також була миттєвою. Вже третього дня після 
повномасштабного вторгнення Романові Лаврентію 
надійшла пропозиція від Празької академії перфор-
мативних мистецтв щодо можливости українським 
студентам та митцям у галузі сценічного й хореогра-
фічного мистецтв приїхати на тримісячне стажуван-
ня. На катедрі театрознавства ми створили віртуаль-
ний штаб (гурт – подружжя Лаврентіїв, Мирослава 
Циганик, Уляна Рой та авторка цих рядків) і докла-
ли усіх зусиль, аби інформація про цю ініціятиву 
чеських колег розійшлася професійним та освітнім 
теат ральним середовищем України. Пропозиція була 
надіслана відповідальним особам у Національній 
спілці театральних діячів України, нашим колегам із 
мистецьких вишів, просто знайомим. 

Уже за тиждень від початку повномасштабного 
вторгнення відбувся – дуже складний – виїзд першої 
групи студентів. До кінця березня було сформовано 
ще дві групи, які поїхали до Праги. У списках – сту-
денти та викладачі з Харкова, Києва, Львова, інших 
областей України: театрознавці, актори, режисери, 
хореографи, музиканти, музичні педагоги. Детальні-
ше про празький досвід на сторінках цього випуску 
розповідають Юлія Рахно та Ярослава Гриценко. 

Одна з перших реакцій опору: 8 березня 2022 р. 
на ютуб-каналі та фб-сторінці факультету було опри-
люднено відео, підготоване майбутніми акторами 
й театрознавцями. Сонети Шекспіра у виконанні 
Олега Андрощука, Оксани Галів та Жанни Ференц 
доповнив відеоряд: на пейзажі та інтер’єри мирного 
життя “напливали” кадри війни (авторка рішення та 
режисерка відеоряду – Христина Король). Короткий 
текст англійською мовою зазвучав у виконанні Вік-

ÌИÑÒЕЦÒВО. В²ЙНА. ÌИ (Çа матеріялами семінару)
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торії Тихонової. Трихвилинне відео ми надіслали до 
шекспірознавців з-поза меж України, зокрема, до ди-
ректора Шекспірівського інституту у Стратфорді – 
на – Ейвоні, професора Бірмінгемського університе-
ту Майкла Добсона. На наш жест відчаю і боротьби 
відповіли студенти Бірмінгемского університету – у 
квітні надіслали свій відеоматеріял. Сонети Шекспі-
ра у їхньому виконанні звучали на тлі прекрасних, 
умиротворених краєвидів Стратфордського музею 
Шекспіра. І жовто-блакитні квіти у “руках” Великого 
Барда з відомого погруддя свідчили про те, що Шекс-
пір, як і увесь цивілізований гуманний світ – з нами. 

Студенти та викладачі катедри театрознавства та 
акторської майстерности – як усі свідомі українці – 
віддавали свої сили і час волонтерській діяльності: 
організували у приміщенні гуртожитку плетіння ма-
скувальних сіток, чергували на львівському вокзалі, 
що приймав тисячі біженців, допомагали театрам, що 
перетворились на волонтерські хаби. 

Усередині березня виник професійний волон-
терський проєкт. Київська теле- та кіносценаристка, 
кінознавиця Олена Косенко від першого дня повно-
масштабного вторгнення росії в Україну вела ФБ-що-
денник, в якому послідовно, день за днем фіксувала 
події, стани, емоції. Від любови до ненависти, від 
панічних атак – до войовничого запалу. Народна ар-
тистка України, акторка Першого театру для дітей 
та юнац тва і викладачка сценічної мови Олена Баша 
разом зі студентами, випускниками, молодшими коле-

гами з театрів Львова озвучила сторінки цього щоден-
ника у подкасті під назвою “Хроніки підвалу”. Опра-
цьовуючи та готуючи тексти щоденника для озвучу-
вання, авторка цих рядків усвідомила, що структура 
поста у соцмережах з коментарями десятків людей 
в чомусь нагадує давньогрецьку трагедію – з прота-
гоністом та хором. Принаймні, без перебільшення 
можна назвати подкаст “Хроніки підвалу” одним із 
перших досвідів професіоналів театру в оприявленні 
мови війни. 

У середині квітня Олександр Плахотнюк, доцент 
катедри режисури та хореографії, запропонував роз-
почати науковий семінар, присвячений проблемам 
війни і мистецтва. У Львові перебували  тоді чисельні 
групи мистецтвознавців, педагогів мистецьких вишів, 
відомих митців. Підтримавши ініціятиву хореографів, 
на факультеті культури і мистецтв розпочав роботу 
Всеукраїнський міждисциплінарний семінар-прак-
тикум “Мистецтво. Війна. Ми”, де кожна із секцій – 
хореографічна, театральна, музично-педагогічна – 
реалізовувала власні плани й можливості. 

Тексти семінарів-зустрічей, що відбулися на 
катедрі театрознавства та акторської майстерности 
упродовж квітня-травня 2022 року, пропонуємо увазі 
читачів у першій рубриці цього випуску журналу. Їх 
публікацію вважаємо важливою частиною фіксації 
стану мистецтвознавства та театральної практики у 
перші місяці війни. У цих розмовах-бесідах-лекціях 
містяться найгостріші та найактуальніші на той час 
думки й ідеї. 

Усі семінари-зустрічі записані та викладені на 
ютуб-каналі факультету культури і мистецтв. У про-
цесі підготовки їх до друку автори, звісно, здійснюва-
ли корективи, частково змінювали свої тексти – тому 
оприлюднені тексти можна назвати журнальною вер-
сією семінарських подій. 

Олена Баша, народна артистка України, під час 
роботи над подкастом “Хроніки підвалу”.

МИСТЕЦТВО. ВІЙНА. МИ (Çа матеріялами семінару)
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Ніна БІЧУЯ

ÑПОЧАÒКУ БУЛО ÑЛОВО. ² ÇОÑÒАЛОÑЬ…
Греки називають людину Zoon phonanta – 
“тварина, що говорить”. Заговоривши, 
тварина назвала себе людиною.

Ентоні Берджес

1.
А для того, щоб реалізувалась – чи то пак навіть 

матеріялізувалась журнальна версія семінарських 
подій – літредактор мусив зануритися у шалений вир 
тих текстів, де все було так моторошно, так страш-
но, так невпізнавано… Здавалось, що люди намага-
ються докричатись до світу, до себе самих, вимага-
ючи відповіді на єдине для всіх запитання: невже це 
справді відбулося? Ніхто не міг нікому на це питання 
відповісти, можна було тільки самого себе запита-
ти: невже хтось не розуміє, що відбулося це все вже 
давно. Насправді дуже давно, і годі сказати, у який 
спосіб розв’яжеться цей жахливий вузол, і скільки 
крові проллється, бо його неможливо розв’язувати, а 
рубати, рубати, рубати...

Але оскільки журнал мав продовжувати своє бут-
тя, йому належало існувати далі, і кожен мав робити 
щось своє на своєму місці, й інститут редагування 
нікуди не зникав поки що, його не зліквідували й не 
об’єднали з жодним іншим, йому пощастило: про-
сто майже ніхто не має поняття про його існування і 
важливу необхідність цього існування – літредактор 
вирішив не відриватись від текстів і уперто придив-
лятись до кожного слова й до кожної крапки…

Ви читали “Історію облоги Ліссабона” Жозе Са-
рамаго? Ні? Коректор Сілва дозволив собі навіщось 
вставати зайву заперечну частку, отак собі, зайва 
частка в тексті, він готував до друку книжку з історії 
облоги мавританського Ліссабона, і через ту похибку 

вся світова історія рушила (або тільки могла руши-
ти) іншим шляхом, Атож, Жозе Сарамаго, лавреат 
Нобелівської премії, автор скандальних текстів, не-
свідомо пропонує неймовірну ідею – зайва мовна 
частка, зайве слівце – і зовсім інший хід розвитку 
світової історії? І нікому не знаний, скромний літре-
дактор, скориставшись підказкою, може змінити хід 
історії… Атож, коли б тільки знаття, куди зверне та 
клята історія! Можна її так розвернути, так розкру-
тити чи загальмувати, так звихрити, що… Але ні, 
вибачте, не гнівайтесь, не про це, зовсім про інше 
треба. Річ у тім, що літредактор з жахом відчував, як 
люди враз перемінились, тексти існували окремо від 
них, думки розсипались, розбігались, і літредактор, 
зовсім як недосвідчений новачок, забоявся торкатись 
слів, безлічі знаків оклику, знаків запитань, трьох 
крапок безнадії й розпачу, відсутности блискавичного 
тире, переляку коми. Нікого з авторів літредактор не 
міг упізнати, хоча давно був знайомий і з Авторами, 
і з їхніми Текстами (ну так, звичайно, Автор і Текст 
зовсім “цо іннеґо”, як кажуть по-польськи, хоча оби-
дві лексеми вартують, аби писатися з великої літери). 
Літредактор подумав, що не має права в цій ситуації 
торкатися Тексту, тому що дотик до Тексту – це було 
все одно, що доторкнутися до шкіри самого Автора, 
спробувати грубо зробити непрохане татуювання…
Адже вони хотіли викричатися, виплакатися, хотіли, 
аби їх заспокоїли; сказали, ніби це тільки лихий сон, 
що часом насувається заморокою нарозвидні, коли 
твоя власна мова (принаймні, ти, може, так вважаєш, 
що саме вона – твоя власна) – перетворюється на 
команду ворога: “Аґонь!” Так, саме так: це означає 
“Вогонь!” – хіба ж не однаково? От тільки “Вогонь!” 
може також означати “Рятуймося, горить, болить, 

Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса, березень 2022 р.
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пече, гасіть, пожежа!” – а те друге означає гейби лише 
одне: “Убей!”.

 Шлях Текстів до літредактора був досить довгий: 
підготовлення до виступу (чи лекції) на конферен-
ції; втручання в задум учених, театрознавців, людей 
театру – втручання якихось мітичних, ірреальних, 
викопних (“чудище обло, озорно, оґромно, стозевно 
и лая”) сліпих виконавців завдання, означеного як 
“спецаперация”; виступ на конференції з Текстом, 
власне, переінакшеним, не записаним, похапцем і 
нервово мовленим, розшифрованим потім так само 
нервово й похапцем, не надто вміло – на студентських 
ноутбуках – і врешті запропонований для вичитуван-
ня літредакторові… Літредактор відчував точнісінько 
те саме, що й кожен із співрозмовників – учасників 
конференції. Гаразд, може, й не точнісінько, те саме 
здивування не було й на копійку іншим. І у відповідь 
на “аґонь” усе всередині кричало: “Тобі у тім вогні 
б горіти!” 

Однак теми розмов прояснювались і визрівали, 
виборсувалися й кристалізувалися, й літредакторові 
не одне здавалось цікавим, мудрим і потрібним, бо 
ж хоч не хоч мозок живе, а думка тремтить на… кін-
чику пера. Бо ж то годі редагувати, коли комп’ютер 
почорнів, тільки на папері є відбитий раніше Автор-
ський Текст: треба користуватися світелком свічки чи 
ліхтариком – або навіть гасовою лампою. У Текстах 
пробивалося навіть те чи інше міркування про мову 
й накреслювались такі стежинки, якими Автори дав-
ніше не ходили. Виникало щось навіть подібне до 
дискусій, чого, здається, донедавна не траплялось.

Цікаво було, що в тім сум’ятті думок і нервів не 
було ні в кого сторожкого питання: це що – гра? На-
віщо все це? Ви вірите, що Театр, і Текст для нього, і 
його Сцена, і його Мова ще будуть? Житимуть? Але ж 
без сентиментів, слухайте: нікому й на думку, здаєть-
ся, не спадало поставити десь маленьку заперечну 
частку “ні” або “не”…

2. 
Футурологія у випадку із московською  “спец-

операцією” виглядає смішною й наївною забавкою, 
аж ніяк не наукою про майбутнє – тим більше в таких 
незмірних – світових масштабах. Мабуть, лише Го-
сподь на небесах відав, як будуть розгортатись події 
від першої миті, від першого вибуху, першого спалаху 
пожежі, першого скрику зраненої дитини, з першого 
зіткнення двох чужорідних собі сил…Якою мовою 
кричало те зранене дитиня? Невже російською – адже 
ворог давав команду убити це дитя теж російською. 
Російський солдат убиває російськомовне дитя на 
українській землі, щоб змусити замовкнути україно-
мовну дитину, або змусити заговорити російською. 
Адже саме таким і є головне завдання російського 
солдата – навіть якщо цей солдат – не росіянин, а, 

скажімо, бурят чи мордвин. Як виборсатися з цього 
жаху? З цього божевілля? 

 Журнал  “ Німеччина” у першому числі 2000 року 
опублікував прогнози на ХХ1 століття. Йшлося про 
глобалізацію, майбутнє праці, громадське суспіль-
ство, цифрову революцію, геополітику… Вольфґанґ 
Тірзе, президент Бундестаґу Федеративної Респу-
бліки Німеччина, звертається до читачів журналу зі 
статтею, що має чіткий, життєствердний заголовок:  
“ Ми можемо з надією дивитися у майбутнє”. Щодо 
щасливого майбутнього німецької мови в Німеччині, 
річ ясна, ніхто не має сумнівів. Ця тема навіть не 
обговорюється. Про неї навіть не згадують. 

У січневому числі 2011 року “Kyiv Week”  “Ко-
ментарі” редакція лякає читача  “райдужною” інфор-
мацією просто на самій обкладинці: “Українська мова 
зникне в 2060 році. Через 50 років російська стане  
“рідною” для Львова”.

Десь наприкінці грудня 2022 року мама дев’яти-
річного хлопчика виклала на своїй сторінці у фейс-
бук дуже нелегку для сприйняття та аналізу історію. 
Цей дев’ятирічний хлопчик сказав своїй учитель-
ці:  “Ви – вбивця. Ви зі мною говорите російською 
мовою. Люди, які вбивають українців на війні, всі 
розмовляють по-російськи. Вас усіх треба лікувати”. 
Матір хлопчика звати Софія Чемерис. 

Журнал  “Ї” (число 35, рік видання 2004) присвя-
чений проблемам мови. Відома мовознавиця Лариса 
Масенко пропонує читачам журналу свою статтю  
“Мовна поведінка особистости в ситуації білінгвіз-
му. Поняття мовної стійкости”. Можна б згадати й 
будь-яку іншу з опублікованих в  “Ї” статей. Цю ж 
подаємо тому, що вона якось особливо в’яжеться з 
міркуванням малого школяра. 

 “Ніхто у світі не говорить літературною мовою” – 
вважає Тетяна Іваночко, авторка однойменної статті, 
опублікованої в часописі  “Країна” (число 47, 2012 
рік). Усупереч думці стародавніх мудреців, які не ра-
дять надто захоплюватися цитуванням своїх однодум-
ців, літредактор все ж відважиться на таке цитування:  
“Усне мовлення має базуватись на діялектизмах”;  “В 
українській мові швидкість появи нових слів, зокре-
ма з англійської, набуває вигляду стихійного лиха. 
Якщо процес не контролювати, за кілька років наша 
мова втратить автентичність, вважає кандидат наук 
43-річна Людмила Туровська…”;  “У 1930-х з обігу 
вилучили декілька тисяч українських слів, що не ви-
черпали своїх ресурсів”;  “ Українських дітей треба 
вчити двом варіянтам мови: літературної і розмовної, 
характерної для певної місцевости”. 

Можна погоджуватись, можна сперечатись, але 
поміркувати про це не тільки можна, а й навіть варто. 

Попри війну й тривогу, попри чиюсь зне віру  – 
але ж сказано в І. Огієнка: “ТЕАТР – один з могутніх 
двигунів розвитку соборної мови”. Саме ТЕАТР.
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Модератор: Майя Гарбузюк – театрознавиця, 
докторка мистецтвознавства, доцентка катедри те-
атрознавства та акторської майстерности Львівсько-
го національного університету імени Івана Франка, 
в.о. декана факультету культури і мистецтв цього ж 
Університету.

Спікер: Ірина Чужинова – театрознавиця, кри-
тикиня, кураторка театральних проєктів.

Майя Гарбузюк: Шановне товариство, вітаємо 
вас у віртуальному просторі Львівського національно-
го університету ЛНУ імени Івана Франка, на факуль-
теті культури і мистецтв. Сьогодні, 5 квітня 2022 року, 
відкриваємо Всеукраїнський міждисциплінарний 
лекторій-практикум “Мистецтво. Війна. Ми”. Зран-
ку відбулася лекція у хореографів, а зараз – зустріч із 
театрознавцями. З приємністю рекомендую вам свою 
дуже добру колегу Ірину Чужинову – театрознавицю, 
кандидатку мистецтвознавства, професорку Київської 
муніципальної академії естрадного та циркового мис-
тецтва, історикиню театру, театральну критикиню, 
театральну діячку.

Насамперед хочу подякувати пані Ірині за те, що 
погодилася прийняти запрошення, а також запропо-
нувала цікаву, несподівано парадоксальну і важливу 
тему. В цій темі можна побачити причини і нагальну 
потребу створення нашого лекторію-практикуму. В 
таких зустрічах ми прагнемо зрозуміти те, що відбу-
вається з нами сьогодні, що відбувалося в минулому 
і, сподіваюся, зможемо разом зазирнути в наше май-
бутнє або принаймні спробувати зрозуміти, що чекає 
нас у найближчому майбутті. 

Щодо організаційних питань: наша зустріч запи-
сується, і незабаром ми опублікуємо її на YouTube 
каналі факультету культури і мистецтв Львівського 
національного університету. Крім того, частину запи-
тань до Ірини Чужинової було озвучено в реєстрацій-
ній формі, і пані Ірина дасть на них відповіді. Також 
ви можете надсилати свої запитання в ході лекції або 
озвучити їх після виступу доповідачки.

Отже, слово Ірині Чужиновій.
Ірина Чужинова: Дякую за запрошення. Я не очі-

кувала, що відкриватиму таку важливу програму. Хоті-
лося б зазначити: навряд чи варто називати мій виступ 
лекцією і поясню – чому. Лекція – це частина айсберга 
академічної науки; хтось виходить в авдиторію з пев-
ним напрацьованим багажем знань, методик тощо, для 
того, аби поділитися з кимось певним набутком прак-
тичних чи теоретичних знань. Я думаю, сьогодні ми 

всі переживаємо війну, і кожен з нас відчуває певний 
“розрив” знань та практики. Принаймні я відчуваю 
це дуже гостро, адже всі книги, п’єси та вистави про 
війну наче й готують нас до чогось, пояснюють сце-
нарії, як це відбувається. Але в реальному житті теорії 
перестають працювати – або ми не вміємо в певний 
момент працювати з набутими знаннями, переводячи 
їх у практику. Тіло по-іншому реагує на реальність, 
ми починаємо досліджувати себе в цих обставинах. 
Вважаю, що після набуття цього досвіду перформа-
тивне мистецтво також отримає неоціненний матеріял 
і говоритиме про тілесні практики, досліджуючи їх 
по-новому. Тому я обрала для себе тему, яка з одно-
го боку є профанною, як і все, що пов’язане з колом 
моїх інтересів, оскільки я досліджую комедію – жанр, 
цікавий мені з різних аспектів. Але комедія завжди 
залишається на маргінесі, вона завжди має під собою 
вторинність і меншовартість. Можливо, саме з цим і 
пов’язаний репертуар українського класичного театру. 
Комедія – це жанр, який активно розвивався в укра-
їнському театрі. Але моя тема сформована не через 
естетичну категорію, а через абсолютно фізіологічну. 
Отже, сьогодні поговоримо про те, як естетика та фі-
зіологія поєднуються в перформативному мистецтві.

Інтенцією до цієї лекції було бажання вступити в 
таку “заочну” полеміку, адже щойно оголосили, що 
театри, філармонії та концертні зали розпочинають 
роботу, як одразу на Face-book вибухнула буря емоцій 
різних людей. Це різностороння авдиторія, але зрозу-
міло, що сьогодні все є полярним. Хтось цю новину 
сприйняв негативно, перевівши її в площину “театр 
та війна – речі несумісні”. Один з коментарів був 
такий: “Ну звісно, театри відкривають. У нас завж-
ди так: половина країни плаче – половина скаче…”. 
Ми зараз намагатимемося сприймати такі комента-
рі неемоційно, взявши до уваги лекторський стиль 
нашої зустрічі. Є певний факт, який є подразником. 
Толерантно сприймаючи будь-які коментарі (адже це 
вільна думка людини), я не знімаю певної провини 
чи репутаційного статусу українського теа т         ру, який 
сприймається як нескінченна розвага.

Ми багато говоримо про театр сьогодення, біль-
шість колег говорить про те, що сьогодні театр буде 
поставлений перед потребою радикального пере-
осмислення репертуарної політики та методологій 
внутрішньої роботи, змінивши підходи до формуван-
ня спільних наративів. Адже дидактизм, присутній в 
нашому театрі, навряд чи працюватиме надалі, як і 
бажання відповідати своєму атракційному статусу, 

ЧИ ÌОЖНА ÑÌ²ЯÒИÑЯ ² РАД²ÒИ П²Д ЧАÑ В²ЙНИ? 

Ірина ЧУЖИНОВА 5 квітня 2022 р.
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якого очікує авдиторія. Можливо, поданий коментар 
спровокований знаннями саме з цього боку. 

Оборонна позиція стосовно вищезгаданого оголо-
шення, хоч як це дивно, будувалася на аргументах про 
економічний вибір. Захисники театрів говорили про 
те, що театр є частиною економіки, тому має викону-
вати свою функцію, наповнюючи бюджет податками. 
Також було сказано, що актори теж живі люди і по-
требують грошей для життя. Можливо, суперечка не 
вдалася, але я підкреслила саму проблему, яка полягає 
в тому, що театр наче “винесений” за межі суспільної 
свідомости. І тут виникає питання – то що ж робити 
йому сьогодні?

Я легко приймаю та розумію цю ситуацію. На-
справді, якщо зазирнути в себе, ми зрозуміємо, що всі 
ми сьогодні живемо в одній емоції, лютій ненависті, 
і це абсолютно справедливо. Від любови до ненави-
сти один крок. Як закохана людина, зосереджена на 
об’єкті свого кохання, не розуміє причин, чому інші 
не поділяють її захоплення, ненависник має такий 
самий механізм. Нам здається, ніби те, що не про 
війну, що не проговорює воєнної історії – геть усе 
даремне та відволікає нас від священного почуття 
ненависти. Одна з причин, чому запраглося пого-
ворити про сміх, полягає в тому, що перебування в 
одній емоції суперечить людській натурі та вибиває 
нас зі звичного самосприйнятття й самоусвідомлення. 
Спектр людських емоцій насправді дуже широкий, 
але блокування тих чи інших призводить до переван-
таження нервової системи, з чим і працюють психо-
логи. Але тему “Чи можна сміятися під час війни?” 
я запропонувала у вигляді запитання, бо, по-перше – 
існують важливі питання, що потребують спеціяльної 
відповіді. Сьогодні ми переживаємо такий час, коли 
більшість відповідей можуть існувати виключно в ін-
дивідуальному вимірі. Це зумовлено тим, що ми, не-
зважаючи на один спільний контекст, перебуваємо в 
різних умовах і переживаємо свої різні, індивідуальні 
історії. Тому на питання “Чи можна сміятися під час 
війни?” є відповідь у кожного з нас у певний момент 
часу. Це питання не має і не може мати однозначної 
відповіді. Воно передбачає комплекс підпитань, та-
ких, наприклад: “Коли сміятися?”, “З чого (кого) смі-
ятися?”, “Коли починати і коли зупинятися?” тощо. 
Далі можна продовжувати нарощувати підпитання, 
які вкладаються в те одне велике. Сміх асоціюєть-
ся (чи близький до неї) з метафорою самого життя, 
оскільки сміхом, як правило, закріплена ця вітальна 
функція. Тим не менш, спочатку ми поговоримо про 
сміх як про фізичну та естетичну категорію, опісля 
поміркуємо про практичний вимір існування сучасної 
української комедії на сцені.

Зазвичай, перший антонім, який спадає при думці 
про сміх, це сльози. Мушу сказати, що дослідники, 
які займаються проблемами сміху, не рекомендують 

так робити. Досліджуючи сміх як емоційно-фізіоло-
гічний прояв, певну реакцію на щось, зазначають, що 
сміх та сльози – спільнокореневі явища. Можливо, із 
цим важко погодитися театралам, які живуть у певній 
антиномії двох масок, емблематично зображених на 
фасадах більшости театрів. Ми, як представники те-
атру, звикли говорити про трагічне й комічне як про 
дві різні полярні іпостасі. Відповідно до фізіології, 
сміх та сльози не є антиноміями. Вони є близькими 
за механізмами проявів. Обидві реакції потребують 
тригеру, налаштування, певного психологічного ста-
ну та реципієнта, який може відреагувати в певний 
спосіб. Таким є сміх з погляду фізіології. З погляду 
естетики ми поговоримо про нього пізніше.

Хтось запевняє, що сміх опонує відчуттю сорому. 
І що саме сміх і сором є антиноміями, які визначають 
на рівні емоційного спектру людини. Хтось ствер-
джує, начебто сміх опонує страхові, як почуттю, що 
також присутній в емоційному спектрі. І коли ми пе-
реходимо на страх, маємо пригадати аристотелівське 
визначення трагедії через спонукання авдиторії до 
співчуття та до страху. Тобто трагедія має викликати 
в авдиторії страх. Оскільки Аристотель не написав 
трактату про комедію, відповідно не знаємо позиції 
античности щодо того, як цей жанр працює з емо-
ціями. 

Ймовірно, легітимні інші дослідження про катар-
сис. Ми знаємо, що в театрознавстві найпопулярні-
шою є медична теорія, де йдеться не про якусь ефе-
мерність опису стану людини, яка має бути враженою 
та відчути задоволення від естетичного враження. 
Хоча, теорій катарсису є чимало, зокрема естетична, 
гедоністична тощо.

Але медична теорія є найближчою до пояснення 
катарсису як цілком фізіологічної дії, що відбува-
ється з глядачем під час вистави (тобто страх) і за-
кінчується заспокоєнням, і, я вважаю, цей механізм 
вмикається саме в момент усвідомлення глядачем 
себе самого у безпечному місці, і що катастрофа, яка 
відбулася, відбулася не з ним. Власне, слова катар-
сис і катастрофа мають один корінь і в дечому є 
замінниками, що перекривають один одного. Тобто, 
після катастрофи настає катарсис. Після катастрофи 
ми перебуваємо у безпеці, все нормально – відповід-
но, це почуття задоволення і радости. Останнє, що 
хочу сказати про теорію трагічного катарсису і що 
імпонує мені найбільше – це те, що катарсис є також 
певним тренажером для емоцій. Існує теорія, що коли 
людина переживає певні емоції, вона їх засвоює та 
нівелює різницю між знанням і безпосереднім до-
свідом, між знання й досвідом, отриманими з інших 
джерел, наприклад, з літератури. Тобто, той досвід, 
який ми переживаємо в житті, і досвід прочитаного/
побаченого інтегрується, асимілюється, і зрештою 
ми маємо єдиний емоційний досвід. Тобто катарсис 
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є механізмом, який тренує почуття людини та гартує 
до пережиття катастрофи. На тлі трагічного катарсису 
у ХХ столітті виникли теорії комічного катарсису. 
Оскільки основною лінією до трагічного катарсису 
був медичний підхід, а сміх – передусім фізичний 
прояв людини, то комічний катарсис говорить про 
функціональність сміху як таке ж тренування та 
емоційне розвантаження нервової системи. Сьогодні 
функція сміху є насправді дуже допоміжною, тому що 
постійне перевантаження емоцією ненависти вимагає 
перемикання, виходу з цього стану задля перезаванта-
ження та зовсім іншого входу в ту ж ненависть, що є 
цілком природно в стані повномасштабної війни з су-
сідньою країною, яка, нібито з “добросусідськими на-
мірами”, розпочала цю війну. Попри те, що комічний 
катарсис та сміх є позитивним явищем, до комічного 
катарсису слід додати ще дві важливі характеристики: 
відсторонення і заперечення, або не заперечення, а 
знищення. Сміх завжди пов’язують зі злом, є одне 
з розгалужень вивчення сміху, де його вивчають як 
“злий” сміх. Справа у тому, що сміх не передбачає 
емпатії як такої. Людина, яка сміється, є поза ситуаці-
єю, з якої сміється. Це один із законів реалізації сміху 
в житті. Незважаючи на те, що ці механізми можуть 
бути написані з певними нюансами, така умова збе-
рігається абсолютно. Тобто, суб’єкт сміху (той, хто 
сміється) відповідно до об’єкту сміху (з якого, з чого 
він сміється) перебуває в іншій площині. Сміятися ми 
можемо тоді, коли небезпека існує на відстані. Коли 
“щось” наближається, ближчає – для нас починається 
інша історія. Заперечення або знищення – це теж та 
функція сміху, оспівана драматургами і критиками 
як нищівний сміх, що є зброєю, це щось у форматі 
залпів вогню, який знищує об’єкт. Тобто коли ми з 
чогось сміємося, ми заперечуємо право цього об’єкта 
на існування або на вищість, або просто виставляємо 
бар’єр заперечення. Ці функції сміху, відсторонення і 
заперечення, сьогодні дуже активні в своїх проявах.

Я хочу назвати ще одну функцію сміху, менш оче-
видну, про неї мало згадують. І це не карнавальний 
сміх Бахтіна, це не амбівалентний сміх, це ослаблен-
ня суб’єкта сміху. Тобто людина, яка сміється, в мо-
мент сміху є слабкою. Чому так відбувається? Коли 
ми відсторонилися та знищили об’єкт нашого сміху, 
ми в цей момент втратили пильність. Це те, про що 
пише Сунь-Цзи в трактаті “Мистецтво війни”. Смію-
чись, ми перестаємо оцінювати ворога серйозно. За 
Сунь-Цзи, війну програє той, хто недооцінює воро-
га. Хай би ким був ворог, до нього треба ставитися 
серйозно. Втім, сміх, як частина людського життя є. 
Сміх має бути контрольований та регламентований. 
Пропоную два коротких приклади, дві революції в 
Україні – Помаранчева революція та Евромайдан. 
Настрій Помаранчевої революції був вільний. Це був 
перформативний простір, в певному сенсі карнавалі-

зований. Це пов’язувалося з тим, що певна політична 
сила мала заявити про себе у візуальному образі, але 
тим не менш, Помаранчева революція створювала 
єдиний суцільний образ єдиної народної маси. Ві-
тальна енергія Помаранчевої революції концентрува-
лась у багатьох жанрах та анекдотах, які сьогодні ми 
називаємо мемами. На той час це були розважальні 
та комедійні шоу, такі як “Веселі яйця” тощо. Власне, 
образ цієї передачі був пов’язаний з історією, коли 
в Януковича поцілили яйцем. Власне, така сміхова 
культура Помаранчевої революції в якийсь момент 
почала мене лякати. Я була аспіранткою: писала ро-
боту про сміхову культуру, про механізми сміху, та в 
якийсь момент мені стало лячно, адже було якось вже 
занадто весело. Ми аж занадто знищили Януковича 
сміхом. Ми перестали аналізувати його рухи та кроки, 
перестали ставитися до нього уважно і знецінили 
його до рівня овоча. Ми кричали “Азаров, підрахуй!”, 
забували історію з фальсифікацією голосів та розслі-
дування самих механізмів фальсифікації. Тобто сер-
йозна проблема була переведена в сміхову площину. 
Ми знищили ворога, перемогли його сміхом. Але за 
5 років Янукович повернувся. Власне, ось це є одним 
з прикладів, коли сміх з одного боку є позитивним 
явищем, але з іншого – людина, яка сміється, є слаб-
кою. Тому, коли сміх виходить за межі контролю і 
призводить до втрати пильности щодо ворога, він є 
негативним. Згадаймо Евромайдан. Настрій Евромай-
дану був іншим, попри те, що сміхова культура теж 
існувала. Але вона виражалася, передусім, в певних 
іконічних зображеннях, скажімо, Тарас Шевченко 
з напалмом чи в балаклаві тощо. Були якісь мемні 
фрази, такі як “куля в лоб, так куля в лоб”. Тобто, це 
так чи інакше фіксувалося і проходило. Але якщо по-
чаток Евромайдану – це реакція на постанову Уряду 
про заборону збиратися разом, або мати зброю, це 
знову ж таки карнавальне перевдягання (каструля на 
голову, ополоник в руки). Тобто люди реагували на 
ці заборони в комічний спосіб. Чим далі, тим більше 
розвивався Евромайдан, його настрій знижувався, 
він ставав дедалі трагічнішим, там було все менше 
сміху. І кульмінацією Евромайдану та його симво-
лом, своєрідним реквіємом, стала пісня “Пливе кача”. 
У Помаранчевої революції реквієму не було. Все, 
що нам залишила та революція, це безліч жартів з 
приводу Януковича. Евромайдан дав нам трагічну 
фінальну точку.

Це свідчить про правильне і контрольоване во-
лодіння сміхом. Тобто катастрофа не скасовує світ, 
але вона радше потребуватиме серйозного катарсису, 
щоб пережити її. 

Сьогодні ми бачимо перші меми та жарти про 
війну, що почали з’являтися через тиждень після пов-
номасштабного вторгнення. Їх ставало дедалі більше. 
Справа в тому, що сміхова культура має ввести нас 

²рина ЧУЖИНОВА
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у бойовий настрій, ми маємо ритуально знищити 
ворога, осміявши його, утвердитися в своїй силі й 
перемозі. Ми всі пам’ятаємо історію про бабцю, яка 
збила дрон банкою з огірками, або історію про ромів, 
що вкрали БТР, фотографії з трактором, що буксує 
БТР тощо. Все це ультрамедійні скетчі, реалістич-
ні інтермедійні історії. Навіть якщо звертатися до 
українського вертепу, навіть з тими ж персонажами 
українського вертепу: дід, циган, литвин, білорус, 
росіянин, козак. На першій сміховій хвилі війни ми 
бачимо вертепні інтермедійні образи. Одна з історій 
про довбойобів, яку зафіксувала Марися Нікітюк про 
село, що з двома прапорами перемогло окупантів, є 
цілком реальною. Цей інтермедійний сюжет з одного 
боку є цілком казковим, але з іншого боку – також і 
яскравий приклад української сміхової культури.

Наводимо цей пост повністю:
“На Сумщині в село заїхало 4 російські танки. 

Місцеві сидять по хатам, спостерігають з цікавістю 
за життям ссавців. Танки зупиняються, вилазить екі-
паж, з двух танків зливають топливо в інших два і всі 
уїжджають. А 2 пустих танки стоять посеред села.

Місцеві вибігли, встромили в танки прапори 
України і чкурнули по хатам, сидять чекають. По-
вертаються перші два танки (видно топливо нарили) 
бачать 2 танки з українськими прапорами і давай їх 
розстрілювати. Розхєрачіли танки, під‘їхали поняли 
що свої, розстроїлися. Місцеві давляться зо сміху 
тихенько.

2 танки, що лишилися на ходу, поїхали село 
об‘їжджати (видно загубилися). А там міст на 5 тон 
для легкових автомобілів. Заїжджає один танк і об-
валюється міст, танк клює носом в річку тоне весь з 
екіпажем. Місцеві уже вголос ржуть.

Лишився один танк. Їздив – їздив, найшов ров і 
перевернувся там. Виліз екіпаж, штовхав–штовхав, 
так і лишили той танк там валяться і пішли восвоясі.

Ось так село без єдиного вистрілу з двома лише 
прапорами України перемогло 4 танки російських 
окупантів”.

Це приклад фольклору, тут є автор (сценаристка, 
драматургиня та кінорежисерка Марися Нікітюк). 
Так нарощується пласт сміхового воєнного фолькло-
ру, тобто в такий спосіб ми сприймаємо дійсність та 
фіксуємо її. 

Чи є це чимось недозволеним, чи не переходимо 
ми межі? Я вважаю – ні. Нам важливе перемикан-
ня емоцій, скидання та перенавантаження нервової 
системи. Загалом, Facebook-стрічка є прекрасним 
показником народної творчости та нарощування ко-
мічних хвиль. Щойно пішли фото з Бучі та її трагічні 
новини – комічне поступається місцем, звільняю-
чи простір для павзи, для хвилини мовчання. Та за 
якийсь час комічне повернеться. Так, зараз смерть 
перемогла життя, але життя знову має перемогти її. 

Про сміх як про емоцію та фізіологію кажемо, що 
він у певному сенсі є похідним від категорії коміч-
ного. Ця категорія є частиною естетики. Як на мене, 
театр є унівесальним місцем поєднання фізіології 
та естетики. Чи реалізується жанр комедії, якщо не 
лунає сміх? Чи отримуємо комічний ефект без настан-
ня фізіологічної реакції, як це передбачається? Я й 
тут вважаю – ні, тому ось так фізіологія поєднується 
з естетикою. В такий самий спосіб театр працює з 
авдиторією.

Можливо, це одна з відповідей на запитання, чому 
під час війни в театрі популярний комедійний репер-
туар. Це про те, як поводив себе театр під час Другої 
світової війни. Аналізуючи факти, розуміючи, що 
комедія “плаща та шпаги” була дуже популярною, я 
однаково вважаю, що там були значно глибші фактори 
та цензурні питання. Фактично, Друга світова війна 
не є показником, тому що ідеологія нівелює чистоту 
експерименту. З іншого боку, ми мали приклади того, 
як театр ставив Шекспіра під час війни – це Львів-
ський оперний та Йосип Гірняк, але поруч із таким 
репертуаром йдуть комедії. Театр намагається випра-
цьовувати різні підходи, вибираючи різні стратегії. У 
фронтових бригад переважає репертуар розважаль-
ного типу, тобто для солдат показують щось легке та 
духопідйомне задля розвантаження нервової системи.

Окремою темою може бути також фронтовий гу-
мор. Хто бачив відео з бійцями, той помічав їхні ус-
мішки, чув багато жартів. Фронтовий гумор є показ-
ником того, що бійці в окопах не плачуть. Їм потрібно 
бути в тонусі задля знищення ворога і словом, і ділом. 
У цьому полягає інструмент сміху для боротьби з 
ворогом. Закликаю всіх переглянути фільм “Наші 
котики”. Це те, що викликало суперечку в певній 
авдиторії. Фільм про війну на Донбасі (втім, він є 
комедією характерів та ситуацій). “Наші котики” – 
яскрава ілюстрація, як виглядає війна очима вояків. 
У деяких глядачів фільм викликав шок, який інколи 
трапляється у затятих театралів, які жодного разу 
не бували за кулісами й ніколи не бачили, як актори 
поводяться до виходу на сцену. “Наші котики” – пре-
красний приклад того, що комедія про війну цілком 
можлива, але вона з’явилася не одразу. Згадаймо, 
що драматичний фільм “Кіборги” випередив цю ко-
медію. Спочатку був трагізм та патос, який пізніше 
було знято – і з’явилося місце посміятися з того, че-
рез що ми щойно плакали. І це теж подвійний ефект. 
Комедія так само працює з трагічною темою, але на 
своїй території.

Щодо театрів. Сьогодні ми багато спілкуємося 
з режисерами. Ми всі розгублені, адже зрозуміло, 
що новий репертуар ще не народився, і драматурги 
справедливо ображаються на режисерів: багато дра-
матургів сьогодні волонтерять, а від них уже чекають 
текстів. У мистецтва завжди є момент втрати позиції 
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спокійної рефлексії та аналітики; коли ми близько до 
подій, нам важко займатися мистецтвом. Але наші 
драматурги знайшли вихід з цієї ситуації: автовер-
батім. Це те, що зараз читається голосами України на 
Заході, багато драматургів до цього долучилися, зо-
крема Андрій Бондаренко, Лєна Лягушонкова, Ольга 
Мацюпа, Оксана Савченко. Багато драматургів ство-
рюють “швидкі” тексти, де є певні рефлексії. Можу 
зауважити, що дехто з них намагається жартувати. 
Наприклад, Олексій Доричевський в одному з текстів 
оселив в одне бомбосховище чотирьох наркоманів, і 
це вже викликає певний комічний ефект з маргіналі-
зованими персонажами. Більшість текстів сповнена 
патріотичного патосу та трагічних рефлексій: так, під 
час війни важко відсторонитися і заперечити. Нині 
функції сміху у нас заблоковані. 

Але є інший приклад. Я була в Івано-Франків-
ському театрі, коли той відкрив велику сцену, але 
заповнення залу було відповідне до кількости місць 
у бомбосховищі, аби в часі повітряної тривоги всі 
могли заховатися. Відкрили велику сцену “Енеїдою” 
Івана Котляревського. Це ще один приклад того, як 
комедійний твір в часі війни починає резонувати 
та працювати по-іншому. Вистава з’явилася в Іва-
но-Франківську 2015 року. І з’явилася від певної 
безвиході, коли виникло питання: “Що грати, коли 
війна?”. В той час в українського театру було обмаль 
текстів, але ж радянський спадок уже давно не пра-
цював, а ХІХ століття нам не допомагає. 

Наш літературно-драматургічний запас дуже 
специфічний через всі цензури, які він пройшов свого 
часу. В нас не було готових текстів, де б наративи та 
сенси співпадали з сучасними, аби ми могли говорити 
про колоніяльну війну, про Україну, яка бореться на 
тридцятому році незалежности за Незалежність. Не 
просто про війну як про катастрофу, але й про війну, 
наповнену такими сенсами. Ростислав Держипіль-
ський узяв “Енеїду” Котляревського та почав читати 
її з кінця. Останнім розділом “Енеїди” є війна. На-
справді ця війна стала поштовхом до того, аби взяти 
твір Котляревського. Але для того, аби Еней міг дійти 
до війни, йому потрібно було податися геть з Трої, 
заїхати до Дідони, потім до батька в Пекло і аж тоді 
познайомитися з Лавінією і з’ясувати, що цар Тур 
також претендує на її руку, отже цар повинен бути 
знищений. “Енеїда” знана нам зі шкільної програми і 
як перший твір новітньої української літератури, і як 
самвидав (перші дві частини опубліковані без згоди 
Котляревського). 

Саме цей твір, який не претендував на щось сер-
йозне та літературне, є нашим літературним фунда-
ментом. Нині “Енеїда” отримує друге дихання. Перша 
сцена у виставі; Еней вперше з’являється на сцені. 
Це історія про народ, який народжує героя. Герой не 
виникає нізвідки, він є колективною проєкцією того, 

яким ми би хотіли бачити народного лідера. Далі у 
виставі Ростислав Держипільський викликав своєрід-
ну еволюцію персонажа: Еней проходить певний етап 
хрещення від хлопчика до героя. Він проходить всі 
ці стадії дорослішання, з часом набираючи суб’єкт-
ности. Далі можна знаходити дуже багато парале-
лей та сенсів, які так само накладаються в контексті 
розгляду еволюції українського народу за останні 30 
років. І згадки про те, що ми отримали Незалежність 
“задарма”, про що нам сьогодні нагадує росія, і про 
те, як ми всі ці 30 років дорослішали. 

І це просто неймовірно цікаво, як сенси вистави 
починають резонувати і збігатися з тими сенсами, 
що їх відкривають аналітики та історики, які гово-
рять: так, ще 8 років тому у нас не було армії, ми 
були невпевнені та невправні і, мабуть, не встояли б. 
Але сьогодні в нас є армія, є воїни, які народилися з 
того конфлікту, і за ці 8 років нація подолала великий 
шлях. Так “Енеїда” перетворюється на ілюстрацію 
того, як Україна долала цей шлях. Можна вести ра-
хунок від 1991 року, а можна від 2014 й намагатися 
відчитувати ці сенси. Але так чи інакше, все одно тут 
все спрацьовує на те, що ми бачимо себе в цих героях. 
Ми бачимо себе комічних і у фіналі – трагедійних та 
серйозних. Ростислав Держипільський дещо пере-
форматував текст “Енеїди”, де фінал вистави розкри-
вається текстом Енея, який поховав побратимів, але 
вони повернулися попри всі мислимі та немислимі 
закони (в театрі це можливо). Вистава закінчується 
тим, що всі побратими повертаються, всі шапки, які 
збирає Еней по сцені, знову опиняються на головах 
козаків. Фінал вистави та її слова про “Но тілько 
щоб латинське плем’я / Удержало на вічне врем’я / 
Імення, мову, віру, вид”. Тобто ці чотири складові: 
Імення, мову, віру, вид. І це фактично перетворюється 
на певний військовий слоган, який можна писати на 
прапорах та знаменах, з якими ми йдемо в бій, власне 
те, за що ми воюємо – національну ідентичність та 
Україну як таку. 

Оцей експеримент – про те, як комедія може роз-
ширюватися та резонувати з історичними подіями – 
дуже цікавий та безпрецедентний. Бо так само на 
трагічні події ми заходимо через трагічні п’єси чи 
драми, через серйозний контент.

Другою виставою, яку я бачила в Івано-Франків-
ському театрі – є “Гуцульське весілє” з серії про гу-
цульські традиції, така як “Коляда та й плєс”. Є книга 
“Гуцульщина”, авторства антрополога Володимира 
Шухевича, дядька генерала УПА Романа Шухевича, 
за якою Ростислав Держипільський робить виста-
ви. Коли дивишся у підвалі під звук сирен обряди в 
дуже складному сценарному обрамленні, виникають 
певні розриви, трансформація реальности, адже на-
справді вистава весела. Не зважаючи на те, що обряд 
весілля як ініціяція пов’язаний з ритуальними при-

²рина ЧУЖИНОВА
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готуваннями та реалізацією процесу, не є смішним 
чи дотепним, але таку веселу форму подачі вибирає 
театр: дійство супроводять молоді актори – сучасні 
люди з різних реґіонів України, які нібито читають 
цю книгу Володимира Шухевича та коментують її 
відповідно до свого досвіду. Безліч жартів під час 
вистави викликають позитивні реакції глядачів, які 
сміються в бомбосховищі.

Під час обговорень у глядачів питали про їхні від-
чуття. У всіх вони різні, адже сьогоднішня авдиторія 
дуже складна, вона подрібнена з погляду соціяльної 
структури. Звісно, хтось дивився на виставу як на 
веселі замальовки з життя гуцулів, але багато хто 
з тимчасово переміщених осіб навряд чи розуміли 
гуцульську говірку, якою грають виставу, тому рівень 
етнографізму зашкалював. Але я власними очима по-
бачила те, про що говорила на початку – про катарсис 
та механізми перезавантаження нервової системи. 
Реакції були різні: хтось плакав, хтось сміявся, хтось 
просто радів, хтось щось згадував. Усі були в різних 
станах, але перезавантаження нервової системи було 
очевидним. Про це ж говорили глядачі, вони дякува-
ли та признавалися, що місцями плакали в чуттєвих 
моментах, але переважно плакали там, де був перед-
бачений сміх. Згадується Леся Українка: “Щоб не 
плакать, я сміялась”. 

Люди стверджували: вистава дійсно розблоковує 
емоції. Все приховане й заборонене самим собою 
раптом стало легітимним. Це також прояв мистецтва 
(комедії зокрема) – колективний сміх та колективне 
горе. Ми разом переживаємо та дозоляємо собі ви-
являти ті емоції, які зазвичай забороняємо з якихось 
причин.

Це прекрасна практична ілюстрація до теорії, і 
відповідно театри, які врешті починають призвичаю-
ватися до сучасного ритму, також шукають стратегії.

Наостанок не можу не згадати ще одну важливу 
складову, адже зазвичай ми говоримо про театр з 
погляду авдиторії. Тобто ми дивимося на театр та 
відчуваємо його через індивідуальні пережиття, 
оскільки ми є фіксаторами цього театру, але не менш 
важлива складова театру – самі актори. Театр теж 
живий. Мені було необхідно зрозуміти, як з погляду 
актора, який весь день волонтерив, вийти на сцену 
та зіграти дуже енергозатратну виставу з активною 
фізичною дією, кожна з яких триває 3,5 години? Це 
питання мені було важливо поставити і тим акто-
рам, які раніше в бомбосховищі, як у підвалі, грали 
“Гамлета”, а тепер “Енеїду”, перефразувавши – що 
було легше грати – “Гамлета” чи “Енеїду”? Ким є 
сучасний герой?

Актори визнали, що важко грати і те, й інше, але 
комедія також розвантажує їх більше. Серйозний тра-
гічний репертуар відкриває їх емоційно, оголюючи 
негативні емоції. Акторам було важко стримувати 

сльози, транслюючи трагічні тексти. Зрозуміло, що 
комедія є легшою емоційно, вона перемикає актора.

До прикладу, Микола Кадан – художник, який 
працює у Києві та фіксує наслідки бомбардувань – 
пише сьогодні в інстаграмі, що для нього мистецтво 
є способом психологічного захисту, аби не збоже-
воліти. І це, з погляду театру як виконавця, є важли-
вою функцією: коли ми говоримо про театр як про 
шелтер, укриття, ми маємо пам’ятати, що він є таким 
не тільки для авдиторії. Він також є укриттям для 
людей, які зараз там працюють. Театр у повному сенсі 
місце безпеки для тих, хто приходить подивитися, але 
й для тих, хто там працює і прагне зустрічі з публікою 
та текстами – і так само потребує розвантаження емо-
ційного апарату.

Дякую всім за увагу!
Майя Гарбузюк: Хочу подякувати за виступ, це 

неймовірно цікаво й важливо з кута зору теорії смі-
ху, та водночас – як фіксація й аналіз досвіду “Тут і 
Зараз” – це просто необхідно.

Переходимо до запитань. 
Ірина Чужинова: Поставлені питання досить 

екзистенційні і стосуються не стільки заявленої теми, 
скільки питання “як жити далі”. 

Питання перше: “Які є можливості для дитячого 
гуртка під час війни? На якій платформі, як знайти 
глядача, не знайшовши натовпу хейтерів?”

Розберімося насамперед з тим, що ви називаєте 
“дитячим гуртком”. Це студія, яка робитиме вистави? 
Я б сьогодні спрямовувала інструменти на театральну 
терапію. Наприклад, Ден Гуменний вже працює в 
цьому напрямку з дітьми. Власне, займається арт-те-
рапією, використовує різні види мистецтв. Щодо гля-
дачів: я сподіваюсь, з ними ніколи не буде проблем. 
Сьогодні ви знайдете свою авдиторію. Зараз ми на 
тому етапі, коли держава сказала: маємо працювати, 
кожен на своєму місці. Але зібратися з силами досить 
важко. Якщо у вас є можливість і бажання створити 
театральну студію – робіть.

Питання друге: “Що чи хто вам допомагає збе-
рігати здоровий глузд під час війни?”

Насправді зберігати здоровий глузд доволі важко, 
тому що в мене полярні стани – від ейфорії і до де-
пресії, дуже розхитана нервова система, і я думаю, що 
так з усіма довкола. Чого вартує лише подивитися на 
суперечки у Facebook! Вони свідчать про те, що всі ми 
у перезбудженому стані, тому я намагаюся контролю-
вати комунікацію. Здорового глузду, на жаль, немає.

Третє питання: “Яка є можлива форма існування 
театру під час війни?”

Ми обміркували форми існування. Нинішній те-
атр України – це мережа інституцій, більшість із яких, 
на щастя, збережена, і вони можуть розпочати свою 
роботу. Я б подбала про перегляд репертуару, або ро-
зуміння того, що кожна вистава пробує новий досвід. 



13

І найкраще, коли театр здобуде новий досвід 
швидше, ніж його зроблять глядачі. Повернімося до 
форм. Цього тижня я була на виставі харківського 
театру “Варта” у Львові, зі слоганом “На варті мис-
тецтва”, а вистава називається “Перший день війни”. 
Це вистава режисера Артема Вусика з театру “Нефть” 
та Костянтина Васюкова з театру “Публіцист”. Митці 
зібрали студентів, друзів, фотодизайнерів та музи-
кантів і створили унікальний симбіоз жанрів, адже 
документальний театр і театр свідка ще не був одним 
цілим. У цій виставі кожен розповідає про себе, і од-
ночасно кожен є учасником своєї історії, яку фіксують 
у документальному плані. Ви можете познайомитись 
з цим досвідом.

Для мене це важливо, зокрема через те, що ін-
ституція наказала працювати, не запитавши про го-
товність – виникають приватні ініціятиви. Аде це є 
найкращим свідченням того, що все так, як має бути.

Питання четверте: “Чи доречно торкатися куль-
турних питань до завершення повномасштабного 
вторгнення росії в Україну?”

Так, потрібно, тому що фронтів сьогодні є бага-
то. Збройний фронт, завдяки якому ми переможемо, 
колись закриється, але культурні фронти залишаться 
з нами надовго. Перед нами дуже багато роботи, до 
якої можна братись уже зараз, якщо у вас є ресурси. 
Тут головне – відчувати себе і не силувати.

П’яте питання: “Участь різних країн у війні іс-
тотно відрізняється. Чи потрібно враховувати це при 
створенні культурного продукту для авдиторії кожної 
зокрема?”

Це різні стратегії. Можна враховувати, а можна й 
ні. Якщо ви працюєте на замовлення певного фести-
валю або маєте проєкт на замовлення певної країни, 
який готові обговорити з боку проблемної авдиторії 
та відповідно комунікації з нею – ви можете це зро-
бити. Якщо маєте український експортний продукт, 
ви ніколи не вгадаєте і не підлаштуєтеся під усі авди-
торії. В такому випадку має існувати універсальний 
меседж. Але думка про те, що театр зобов’язаний 
враховувати інтереси авдиторії, є чимось із сфери об-
слуговування. Мені здається, театр насамперед дбає 
про меседж, який він хоче створити колективно, про 
наративи та дискурси, про сенси та цінності. Саме 
це є первинним. А намагатися вписатись в авдиторію 
дуже важко. 

Сьогодні працює інша соціологія. Націленість 
глядацької авдиторії висока як ніколи. Якщо стара 
соціологія працює з параметрами чоловік/жінка, вік, 
професія, то нова соціологія стверджує що у людини 
є безліч ідентичностей. І ми можемо розглядати лю-
дину через безліч ідентичностей. Наприклад, клуб 
аматорів Гаррі Поттера може нас усіх включати, і ми 
можемо бути фанатами Гаррі Поттера незалежно від 
країни, походження, статі чи віку. Тобто, є якісь речі, 

які скасовують щось. Ця нова соціологія ускладнює 
спілкування з авдиторією, ускладнює спільні теми. 

Тому театр має брати на себе відпрацювання пев-
ного наративу і заходити з ним на авдиторію.

Питання шосте: “Як зміниться сприйняття гля-
дача і які фактори впливають на це?” 

Тема важка і складна – фактори сприйняття гля-
дачів. Театральна соціологія, на жаль, фактично не 
розвивається. У неї був золотий пік приблизно у 
1960-х роках ХХ століття. В якомусь сенсі театраль-
на соціологія зникла. Тому говорити про те, як змі-
нюються смаки, як революціонує глядач, ми можемо 
лише покладаючись на наші емпіричні враження. Я 
писала пост про те, що мені б хотілося, аби глядач 
був значно вимогливішим та професійнішим. Мені 
здається, українському глядачеві бракує професіона-
лізму у сприйнятті того, що він бачить. Він занадто 
радіє з усього показаного і, власне, довіряє всьому, як 
дитина. Близько десяти років тому було досліджен-
ня про середній вік українця. В той час середній вік 
українця був 14 років. Тобто, це дослідження ціннос-
тей, поглядів, реакцій. Через ці фактори формувався 
середній вік. Мені здається, що наш глядач у багатьох 
випадках непрофесійний. Хоча, якщо згадати Юрія 
Шевельова, згадати його цикл “Не для дітей”… Ав-
тор так само писав про глядача, що він не готовий до 
зустрічі з серйозним мистецтвом. Український театр, 
на жаль, підіграє глядачеві й інколи надто занижує 
планку, розповідаючи казки замість того, аби розмов-
ляти з глядачем “на рівних”. Насправді, поки що це і 
є розмова “на рівних”, якщо ми за емансипацію, якщо 
ми проти дидактизму. Але публіка має дорослішати, 
вимагати іншого.

Майя Гарбузюк: Є запитання в чаті, від пані 
Оксани: “Дякую дуже за лекцію, суголосні думки. 
А ще, за моїми спостереженнями, сміх свідчить про 
відсутність страху перед тим, що висміюєш. Чи так це 
за Вашими спостереженнями ( в театрі і не тільки)?”

Ірина Чужинова: Ця теза була частиною лекції. 
Я говорила, що ті дослідники, які намагаються знайти 
опонента сміху, визначають ним сором та страх. Так, 
сміх опонує страху. Те, що ми називаємо “чорним” 
гумором, це дуже темні жарти, але вони мають гли-
боке ритуальне коріння. Чорний гумор завжди опонує 
смерті. З одного боку, смерть є чимось сакральним, 
таїною, це щось, що не може бути висміяним, адже 
існує канон “поваги до смерти”. Власне, ми сьогодні 
розгублені, зокрема тому, що в рашистів немає пова-
ги до смерти. Та чому гумор все ж таки є? Існують 
сміхові ритуали, пов’язані зі смертю. До речі, в мене 
навіть є книга “Сміх і Смерть” Едріана Томіне.

Людмила Баталова: Дякую вам за лекцію! Я 
маю запитання. Сучасна реальність у стані війни від-
різняється від реальности часів Другої світової війни, 
зокрема, тим, що дуже багато років театр відчував 

²рина ЧУЖИНОВА
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необхідність конкурування з кіно та іншими медіа. 
Наскільки я знаю, відсоток людей, які відвідують 
театри, не є аж таким великим. Але при цьому театр 
набуває нової ролі у суспільстві. Чи ви поділяєте таку 
думку? Як гадаєте, яка роль може належати тільки 
театрові, а не будь-якій інституції мистецтва?

Ірина Чужинова: Ганс-Тиса Леман на остан-
ніх восьми сторінках своєї книги “Постдраматичний 
театр” дає дуже розлогу й гарну відповідь на Ваше 
запитання. Він пояснює, що таке театр у медійному 
суспільстві. Ми перейшли від суспільства спожи-
вання до суспільства вистави, потім – до суспіль-
ства медійного… Сьогодні ми продовжуємо жити в 
медійному суспільстві. А споглядання через екрани 
ґаджетів – це і є відсторонення, відчуження досвіду. 
Своєю чергою, театр дає можливість повернення цьо-
го досвіду. Все, що відбувається в театрі, має інші ме-
ханізми. Коли ми говоримо про специфічну енергію 
в метафоричному контексті, то енергія в театрі – це 
інша енергія присутности та дотичности до того, що 
відбувається.

Леман пояснює процес відчуження медіа, пояс-
нює, як медійний простір перетворює людину на циф-
ру. А театр повертає людину в настрій, людина стає 
людиною. Говорити про вбивство, втрати і смерть 
у театрі, про негативний досвід – це інший ефект, 
ніж просто знати чи сприймати це як інше джерело 
інформації. Сьогодні є різні медіуми, театр один із 
них. На мою думку, театр живе 2500 років через те, 
що це все ж унікальний досвід “людини з людиною”. 
Багато народжується думок з цього приводу. Бо в епо-
ху технологій театр – про вирівнювання дихання і 
серцебиття. Людина так налаштована, що ми прагне-
мо комунікації з іншою людиною – живою істотою. 
Відповідно, театр дає цей простір контакту з живим, а 
не з чимось уподібненим чи холодно-цифровим. Поки 
людина існує у здоровому форматі біологічної істоти, 
а не машини, театр може це вирівнювати.

Олексій Паляничка: Як сказала пані Ірина, іноді 
ми втрачаємо пильність, коли забагато сміємося. І 
питання, де закінчується межа, є доволі складним. 
Комусь може бути достатньо от стільки сміху, а для 
мене ця межа може бути меншою. Це якесь особисте 
сприйняття, рефлексія.

Ірина Чужинова: Усе правильно. Я з цього 
й починала – норм, законів та правил не існує. Де 
межа сміху? Це визначає культурний рівень нації, 
самосвідомости людини. За великим рахунком, сміх 
є проявом інтелекту, а з іншого боку – він є проявом 
етики. Як відчуття гармонії: що таке гармонія? Що 
таке краса? Це індивідуальні параметри, в яких ми 
інтуїтивно відчуваємо баланс. Стежачи за медійним 
тлом, я певною мірою задоволена. Хоча, наприклад, 
на одному з новинних каналів з’явилася передача 95 
кварталу “Веселий байрактар”. Я не бачила її повних 

випусків, але подивилася коротку частину цієї про-
грами, і мене ця передача засмутила. Це був ефект, 
зворотний очікуваному. Ми маємо знищувати ворога, 
але зайве розслаблення і відчуття ефемерної безпе-
ки – ми рашистів називаємо недолюдьми та свино-
собаками – це механізми дегуманізації ворога. Вони 
зрозумілі, випробувані, якоюсь мірою необхідні. Але 
з іншого боку, є певні завваги до етичности “Веселого 
байрактару”.

Олексій Паляничка: Прозвучала теза, що в укра-
їнській драматургії війна позначається як якесь сти-
хійне лихо, катастрофа. Чи правильно я зрозумів – в 
українській драматургії ще не було змальовано героя 
цієї війни? Коли так, чи це не відображає якісь су-
спільні настрої?

Ірина Чужинова: Йдеться не про сучасну драма-
тургію. Новітня українська драматургія має близько 
п’яти текстів про війну від 2014 року. Все що було 
доти – конкурс текстів, пов’язаний з Другою світо-
вою, це Корнійчук, Олекса Коломієць. Історичні п’єси 
були і в корифеїв. Проблема в тому, що український 
театр завжди зазнавав суворих обмежень. Ніколи не 
було можливости щось робити. 

Згадаймо навіть трилогію Олеся Гончара “Прапо-
роносці”. З одного боку, роман проукраїнський, але 
якщо подивитися на нього очима колоніяльних істо-
рій, українці в романі виконують допоміжні функції. 
Основними героями є росіяни, хоча воюють всі на-
ції, але сам роман говорить про визвольне радянське 
військо, яке йде на західні землі. Здавалося б, Олесь 
Гончар – український письменник, але наративи, які 
він використав – радянська армія не має іншої мети, 
ніж визволяти інші народи та прямувати на Захід. 
Ми знаємо, чим займалася радянська армія на Заході: 
мародерство, вбивства і зґвалтування.

Уляна Рой: Згадався пост Олени Апчел про те, 
що театр неможливий в часі війни. Думаю, митці за-
раз переживають непростий період. Мене, наприклад, 
у свій час дуже вразила історія Леоніда Кантора. Тому 
просто хотілося б побажати берегти себе. В цій ситуа-
ції складно зберігати здоровий глузд і почуття гумору, 
але якщо це нас рятує –треба сміятися. Дякую!

Ірина Чужинова: Насправді, Олена також має 
рацію. Всі мають рацію. В мене теж виникало питан-
ня: який саме театр зараз може діяти? Часом складно 
дивитися на репертуар… Зараз у всіх присутнє від-
чуття розтягнености епічного часу. Але афіші театрів 
намагаються повернутися в реальність минулого.

Хочеться сподіватися, що театр виправдає себе і 
доведе режисерам, що він потрібен.

Розшифровувала Юлія Рахно, 
магістрантка катедри театрознавства та 
акторської майстерности ЛНУ імени Івана Франка
Повна версія: 
https://www.youtube.com/watch?v=eenrZsaW3sg
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Слава Україні! Я була переконана, що за мого 
життя більше ніколи не звучатиме тема діяльности 
професіонального українського театру в часи воєнних 
екстрем, в часи вирішальні для держави. І все ж знову 
звучить гамлетівське “бути чи не бути”... Мистецтво 
має прогностичні функції. Сталося так, що неспо-
дівано, але в дуже подібний спосіб – як колись під 
час гітлерівської навали – о четвертій годині ранку 
зі сходу пролунали постріли, і це було початком ро-
сійсько-української війни, яка за різними прогнозами 
створює дуже багато паралелей з минулим, а отже і 
перспектив буття театру в часи екстрем.

Що повинен робити мистець? На якій позиції він 
повинен стояти? Чи повинен залишатись поза полі-
тикою? Так, я вже апелюю до щойно опублікованої 
статті Олександра Клековкіна про біфштекси, і до 
критичних міркувань Алли Підлужної, театрознави-
ці з Києва. Чуємо свіжі, дуже болючі рефлексії про 
місце театру і про громадянську позицію, яку пови-
нен визначити для себе мистець, зокрема мистець 
театру. Мені здається, говорити про театр в часи екс-
треми, в часи війни – це дискурс медиків, психологів, 
істориків і культурологів. Тема, яку я досліджува-
ла – 1941–1944 рік, діяльність українського театру 
у Львові – й була запропонована, власне, в такому 
широкому культурологічному аспекті. Якою була по-
літика окупаційної влади? Яким був репертуар? Яким 
було щоденне – так, щоденне – життя актора в умовах 
власне відсутности держави? Що він мав робити, чи 
мав він вибір? І чи міг за умов відсутности держави, 
за умов панування іншої, чужої ідеології виявляти 
активно свою громадянську позицію, як це роблять 
російські опозиціонери сьогодні, відомі діячі театру, 
культури. Я маю на увазі Ахеджакову, маю на увазі 
Макаревича. Дуже дивні для мене останні виступи 
Олександра Невзорова, який через свою, так би мо-
вити, проукраїнську позицію сьогодні є емігрантом і 
проти нього висуває дуже серйозні кримінальні зви-
нувачення уряд росії. 

Отже, чому ця тема мало досліджена? Мені зда-
ється, вчитися нам треба на прикладах історії, ми 
мало вивчали уроки діяльности театру часів Другої 
світової війни, а відтак і не вміємо скористатися дав-
нішим досвідом. Кілька днів як повернулись до праці 
українські, державні зокрема, театри. Вони змінили 
свій репертуар, немає поки що чіткої позиції, як пови-

нен театр працювати, який репертуар обирати. Перед-
ба чувано непередбачувана реакція: всі ми перебува-
ємо в стані посттравматичному чи травматичному, у 
стані нестабільної, лабільної психіки. 

Кілька днів тому я стала свідком, здавалось би, 
такої безневинної концептуальної режисерської робо-
ти: просто читання тексту, прекрасного тексту Еріка 
Емманюеля Шмітта. І коли дійшло до обговорення, то 
кожен висловлювався; спочатку це було начебто від-
сторонено, а потім я зрозуміла, що власна рефлексія 
таки домінує. Тобто, власні болі, власні невисловлені 
жалі домінують над тим, що ми бачимо. Фактично 
ми не можемо об’єктивно, спокійно оцінювати діяль-
ність театру, тому що сприймаємо його через призму 
наших травм…

Не я перша почала вивчати історію українського 
театру у Львові: Валерій Михайлович Гайдабура, ві-
домий історик, театрознавець, дослідив справді гло-
бальне явище. Він дослідив усі театри окупованої у 
Другій світовій війні України і ствердив, що в кож-
ному обласному центрі, в кожному місті працював 
чи професіональний, чи то аматорський український 
гурт. Львівська музикознавиця, Оксана Паламарчук, 
ще раніше досліджувала діяльність Оперного театру 
у Львові, в хронологічній послідовності вона від-
новила усі музичні колективи. І коли я, працюючи 
у Львівському національному університеті, довго 
вагалась і не знала, яку тему обрати для досліджен-
ня, то пані Оксана сказала: “Світлано, та ж архівні 
матеріяли лежать, чекають і кричать”. Газети розлі-
талися в руках, вони на той час не мали електронних 
копій, їх не дозволяли фотографувати, ми не могли 
сканувати ті документи. Пані Оксана запитувала: “Я 
досліджувала музичний театр, а хто буде займатись 
українським драматичним театром, як не ви?”. І коли 
я почала дослідження і затвердила тему, то виявилося, 
що взялася за неймовірно складну справу. То були по-
чатки 90-х років. Свідки воєнних часів, які працювали 
давніше в театрі, були відомі. Скажімо, художник 
Семен Грузберг приходив до нас у редакцію, коли я 
працювала журналістом, він приносив свої малюн-
ки, щось розказував про період німецької окупації. 
Але тільки доходила мова до якоїсь конкретики, він 
замовкав. Люди боялися і навіть не хотіли згадувати 
про той період. І я думаю, що коли ми сьогодні роз-
мірковуємо, як же діяв тоді театр, то нам доведеть-

Світлана МАКСИМЕНКО

ÒЕАÒР В ЕКÑÒРЕÌ² В²ЙНИ 
(На прикладі діяльности Львівського оперного театру, 1941–1944 рр.)

12 квітня 2022 р.
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ся обов’язково вжити слово колаборація. Сьогодні 
(знову ж таки, щодо точности формулювання) можна 
почути ось таке: “Цей гурт створив новий проєкт в 
колаборації з таким-то співаком”. Тобто ми розмили 
поняття, власне, що ж таке колаборація, коли йде мова 
про класичне визначення? 

Колаборант – це особа, яка свідомо співпрацює з 
окупаційною громадською чи військовою владою на 
шкоду власній державі. Колаборація – як явище  – це 
співпраця населення або громадян держави з ворогом 
в інтересах загарбника, на шкоду самій державі чи її 
союзникам. Отже, якщо відштовхуватись від визна-
чення класичного, що таке “колаборант” і “колабора-
ція”, то я пропоную, власне, простежити діяльність 
“Українського театру міста Львова” (це було його 
перша офіційна назва в 1941-му році, потім – Львів-
ський оперний театр, я далі поясню ці зміни). Отже, 
чи була праця всіх митців колаборантством, чи були 
вони колаборантами? Варто згадати, що розгляд цієї 
теми був заборонений після війни фактично аж до 
початку утвердження державної незалежности. Аб-
солютна “біла пляма”. Доступ до архівів теж катего-
рично заборонявся. Люди, які працювали в час вій-
ни в театрі, переважно були репресовані, засуджені, 
відбули покарання з тавром “ворог народу”. Частина 
тих, про кого ми сьогодні будемо говорити, позбулися 
найважливішого: вони емігрували, розуміючи, що 
вже ніколи не зможуть повернутися. Тавро “ворог 
народу”, “колаборант” несправедливо – ми будем 
далі говорити, чи справді діяли ці люди на шкоду 
своїй державі – штучно було на них навішано. Радян-
ська ідеологія, КГБ (КДБ), радянська історіографія 
розцінювала те, що відбувалось в Україні, зокрема 
в Західній Україні, виключно як колаборантство. Не 
заперечували цього й наші східні і західні сусіди. 
Польські дослідники теж у численних працях діяль-
ність Українського театру під час німецької окупації 
розцінювали як колабораціонізм.

Отже, сьогодні ми будемо говорити, чи тодішня 
діяльність Українського театру у Львові справді була 
зрадництвом. У 1939–1941 роках, після підписання 
пакту Молотова-Ріббентропа, увійшовши у Галичину, 
радянські, як казали, “визволителі” спочатку нібито 
лояльно створювали умови для відкриття українських 
шкіл, університетів, театрів. Але водночас (фактично, 
це була ніби друга хвиля), навіть у тих же 1939–1941 
роках, вони почали масово знищувати, репресувати 
населення, і коли німці ввійшли до Львова у лип-
ні 1941 року, то виявилося, що всі тюрми, зокрема 
тюрма на Лонцького (сьогодні це Національний му-
зей-меморіял жертв тоталітаризму), були заповнені 
тисячами місцевих мешканців; близько десяти тисяч 
людей в один день було розстріляно. Людей хапали 
просто на вулиці і знищували, очевидно, для вико-

нання якихось радянських директив. На жаль, історія 
сьогодні повторюється, досить згадати лише одну 
назву – Буча. 

За яких обставин німці дозволили відкриття те-
атру, і наскільки з боку львів’ян це відкриття було, 
так би мовити, роботою на ворога? Леонід Боровик, 
історик театру, про якого я писала раніше, вважав, 
що “театр в Україні 1941–1944 років не належав до 
явищ колабораціонізму, не ніс зі сцени профашист-
ські ідеї, навпаки, у багатьох виставах було зашифро-
вано протест, заклик до боротьби проти окупантів”. 
Це цитата з тексту “Український театр в період оку-
пації. Форма організації, репертуар”, опублікованого 
у Віснику Харківського національного університету. 
Отже, на прикладі власне репертуару, на прикладі 
адміністрування, на прикладі того, хто діяв у штаті, 
що показували на сцені і який був глядач у залі, мо-
жемо побачити, які відчитував підтексти і які меседжі 
ніс Український театр. І мусимо визнати, що – не в 
часи Австро-Угорщини, Польщі чи радянської влади, 
коли йшла радянська драматургія – вперше саме німці 
легально дозволили стаціонарно, щоденно діяти місь-
кому театру, і фінансував його міський відділ пропа-
ганди – німецький, звичайно це теж мусимо вчитати 
з документів. Кошти – були смішні; це я зрозуміла, 
працюючи в архівах, коли з’ясовувала, скільки отри-
мували українські актори й гастролери. А найголовні-
ше – тут не було німецьких вистав. Їх було показано 
кілька: шість нарахувала пані Оксана Паламарчук в 
музичному репертуарі, винятково з запрошеними ні-
мецькими акторами, здійснено як одноразові акції. На 
сценах Львівського оперного театру не було показано 
жодної німецької, німецькомовної вистави авторства 
німецького драматурга, чи такої, яка була написана 
з метою пропаганди нацизму, чи пропаганди власне 
тієї окупаційної влади, яка діяла в той час.

Володимир Блавацький, відомий український ак-
тор і режисер, працював у Львові вже у 1939–1941 
роках черговим режисером Драматичного театру 
імени Лесі Українки (діяв у приміщенні нинішнього 
Національного театру імени Марії Заньковецької). 
Відтоді у Блавацького були проблеми із радянською 
владою, вона за ним пильно стежила – один з опри-
люднених пізніше, вже після закінчення війни, доку-
ментів свідчить, що за режисером пильно стежили, 
поряд з його прізвищем була поставлена “галочка”, 
сьогодні-завтра його могли забрати в НКВД (НКВС). 
І тут увійшли німці. Блавацький працював разом із 
трупою українських акторів з мандрівних театрів Га-
личини, які не евакуювались, в Драматичному театрі 
імени Лесі Українки (створений радянською владою 
в 1939 році). Вони готові були залишитися у тому 
ж театрі в німецькому Львові… Досвідчений актор, 
режисер, який мав проблеми з радянською владою, 
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заявив німцям, що він поза політикою і ладен очолити 
трупу. Ба навіть більше, він має німецьке коріння! 
Його мати (Бішоф) була німкенею за походженням, 
він знав німецьку мову. Німці погодилися надати 
йому можливість залишитися, хоча не знайдені відпо-
відні документи з цього приводу, я вважаю, можна тут 
повірити спогадам самого Блавацького. Зрештою, це 
не було виключно львівське явище. Німці використо-
вували українських акторів у всіх театрах окупованої 
України – як дешеву індустрію для відпочинку (так 
вони писали) солдатів під час руху на схід. 

Фактично німці використали всіх акторів – я кажу 
використали, бо це дійсно було використання, оплата 
праці була мізерна, як оповідали мені Тетяна Шустер, 
актриса цього театру, і Зоня Стадниківна, наймолод-
ша дочка Йосипа Стадника. Вистачало тих грошей 
аби купити під час німецької окупації буханку хліба, 
її ділили на місяць і, можливо, капустину чи якісь 
овочі. Хіба міг актор нормально працювати щоден-
но – адже були ще й репетиції, хіба міг повноцінно 
грати по одній чи по дві вистави щодня? Це була вис-
нажлива робота, як орднунг (нім. Ordnung). Німці 
платили копійки, але вимагали щоденної роботи. 

Отже, окупанти дали можливість Володимирові 
Блавацькому очолити театр і – о щастя! – працювати 
нарешті в приміщенні “вєлькéго” театру у Львові 
(йдеться про Міський оперний театр, збудований 
1900 р. для польського населення міста). Фактично 
вперше, як казав Блавацький, українські актори могли 
щоденно вийти на сцену омріяного ними театру, адже 
раніше грали тут тільки 10-12 вистав згідно з кон-
трактом... І от німці раптом дозволяють: “Будь ласка, 
ставте, працюйте! Але вистави повинні відбуватися 
щоденно”. І тому Володимир Блавацький, зібравши 
усіх українських акторів мандрівних театрів, створив 
великий театр. За різними підрахунками, впродовж 
чотирьох років, там відбувалася велика міграція, але 
це був унікальний театр, коли тут працювали чотири 
трупи. Частина, власне, складалась з акторів укра-
їнського оперного театру, створеного в 1939–1941 
роках; частину становили російськомовні митці – ті, 
які працювали в Лєнінграді (нині – Санкт-Петербург), 
Москві і приїхали з “визволителями” у 1939 р. Укра-
їнська балетна школа, на жаль, не мала такого вели-
кого, так би мовити, досвіду балетних вихованців, як 
у російському Петербурзі. І тому Блавацький присту-
пив до створення синтетичного театру, де були й тру-
па оперети, трупа опери, знову ж таки, частково з тих 
акторів, які не виїхали. Отже, опера, балет, оперета і, 
звичайно, драма, тобто драматичний український те-
атр. І тому першою виставою, яка відбулася 19 липня 
1941 року на сцені львівського театру, став “Запоро-
жець за Дунаєм”. Потім, також у липні, відбувся показ 
“Ой, не ходи, Грицю”, а вже з серпня театр працював 

щоденно, аж до відходу німців у 1944 році. Остан-
ньою прем’єрою, українською прем’єрою, у режисурі 
Йосипа Гірняка, видатного учня Леся Курбаса, був 
поставлений “Ревізор” Гоголя, з молодим студійцем 
Остапом Залеським у головній ролі (він потім виїхав 
аж в Австралію, таким чином зберігши собі життя). 

Отже, німці для початку дозволили цей театр, 
який щоденно відвідували глядачі. Звичайно, працю в 
умовах окупації визначали суворі закони, недотриман-
ня яких не раз вело навіть до розстрілу. Порушення 
комендантської години, відхід від дозволеного (німці 
вимагали подавати виклад змісту, текст якого писали 
українською та німецькою мовами для відділу пропа-
ганди з проханням про дозвіл на поставу). Радянська 
цензура виглядала зовсім інакше. Німці давали доз-
віл на етапі, власне, прийняття до репертуару, а по-
тім – виставу експлуатували доти, доки її сприймали 
глядачі. Якщо ми говоримо про п’єсу пропагандив-
ну, то єдиною такою була драма “Тріюмф прокурора 
Дальського” Костя Гупала, викладача Львівського 
університету. Автор фактично писав про події часів 
радянської влади, про те, як українські інтелігенти 
ставали жертвами таких прокурорів дальських. Це 
була єдина, поставлена на сучасну тему, п’єса антира-
дянського забарвлення, так би мовити, антирадянської 
проблематики. Інших сучасних п’єс, де б можна було 
помітити алюзії стосовно німецької чи радянської оку-
пації, в репертуарі не було. Це коли йдеться про ідео-
логію. А поза тим усі чотири трупи ставили виключно 
українську класику, я називала вже “Запорожець за 
Дунаєм”, потім була “Маруся Богуславка”, “Ой, не 
ходи Грицю…”, “Наталка Полтавка”. 

“Батурин” Богдана Лепкого радянська влада за-
бороняла ставити. Тепер же трапився дуже прикрий 
інцидент. Тема Хмельниччини, яка лежить в основі 
“Батурина”, не викликала заперечень. І раптом після 
дванадцятої вистави шеф німецького відділу пропа-
ганди у Львові викликає Володимира Блавацького на 
розмову і в істериці погрожує йому: “Як, як ви могли, 
так би мовити, це поставити?” Блавацький пояснює: 
“Ну ми ж вам писали, що йдеться про українських 
козаків, які впродовж століть воювали з російськи-
ми, з російським царатом, який намагався..”. На це 
шеф пропаганди Райш розлючено вигукує: “Що ви 
мені оповідаєте? Кожна німецька дитина знає, що 
козак – ета рускій казак”. І ось так, після дванадця-
ти показів вистава була списана. Блавацький не був 
покараний, але, в принципі, це був такий перший і 
останній випадок, коли історична п’єса, пов’язана з 
темою національно-визвольної боротьби України, 
була пропущена на сцену і через недогляд мало не в 
трагікомічний спосіб була знята з репертуару.

Німці, окупувавши Україну, дуже мало орієнту-
валися, куди вони прийшли, що це за країна, чи має 
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вона свої національні особливості. Очевидно, вони 
сприймали нас так само, як зараз ще один завойов-
ник – мовляв, якась “нєданация”. І власне в цьому 
був великий прорахунок німців, бо наш театр довів 
самодостатність та повноту української культури. Я 
назвала тільки українську класику, але ми говорили 
про те, що тут існувало чотири трупи, які ставили 
і світову класику. Це: “Скупар” Мольєра, “Циган-
ський барон”; “Земля” Василя Стефаника; “Сільське 
кохання” (хореографічна композиція Данькевича, 
інсценізація Вігілева), “Мрії старого композитора” 
Штрауса; “Мадам Баттерфляй” Пуччіні, “Мужчина з 
минулим” Арнольда і Баха. Були й гастрольні виступи 
під вивіскою “Державний театр генерального губер-
наторства”, наприклад – оперета “Країна усміху”. 
Чотири окремі трупи щоденно грали почергово: сьо-
годні балет, завтра – опера, наступного дня оперета, 
далі – драматична вистава. Понад 23 драматичних 
прем’єри відбулося за три повноцінні театральні се-
зони (1941/42/43, частково 1944)… Уявіть собі наван-
таження Блавацького – керівника театру, який мусив 
організувати режисуру усіх чотирьох труп: драми, 
оперети, балету і опери. 

Хто ж працював з боку німців? Виглядала струк-
тура таким чином: директор театру – Володимир 
Блавацький; музичні директори (так це називали) 
Фріц Вайдліх та Альберт Копп – двоє найманих (за 
контрактом) австрійців, які займались виключно му-

зикою і абсолютно не втручались ні в продаж квитків, 
ні в роботу відділу пропаганди. Все це належало до 
компетенції Володимира Блавацького. При ньому 
працювали дві секретарки, одна – українка (особу 
встановити не вдалося), друга – німкеня Тоні Бінкер-
маєр, які вели всю документацію (гастролі, продаж 
квитків, робота з відділом пропаганди та ін.). 

Володимирові Блавацькому довелося працюва-
ти і як режисерові окремих опер, і як акторові (він 
виконував, зокрема, роль Гамлета), і як директорові 
театру, тому що на нього покладалась комунікація з 
відділом пропаганди, з українським глядачем, з укра-
їнською пресою. Щоденно у всіх львівських газетах – 
“Краківські вісті”, “Львівські вісті”, “Наші дні” та 
ін., публікували театральні новини – короткі анонси 
або рецензії. Завдяки цьому я змогла повністю впер-
ше, на підставі оголошень у газетах, реконструювати 
щоденний репертуар. Від 1941 по 1944 рік, щодня 
показували одну (або дві в неділю) денну або вечірню 
вистави. 

Україна була поділена на три окупаційні зони, 
кожна з яких зазнавала різних рівнів жорстокости й 
утиску щодо українців. Генеральне губернаторство, 
до якого належав і Львів, з центром у Кракові, було, 
так би мовити, найбільш лояльною окупаційною вла-
дою, що загравала з українцями. Знаємо, що було 
дозволено не лише діяльність Українського театру 
у Львові, діяли також ще Театр юного глядача та 

Трупа Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру, 1941 р. З архіву Тетяни Шустер.
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Інститут народної творчости, який проводив, 
зокрема, огляди українських хорів. Окупан-
ти позиціонували себе як “добрі австрійці”. 
Німці апелювали до історії, вони нагадували 
австрійську владу, яка дозволяла створення 
навчальних закладів, толерувала культуру, 
мовляв, прийшли звільнити українців від ра-
дянської влади, яка засуджувала ваших митців, 
розстрілювала в тюрмах Львова невинних лю-
дей, отже хочемо вам допомогти”. Звичайно, 
це було загравання. 

Трансністрія з осідком в Одесі і райхскомі-
саріят України з осідком в Рівному були най-
жорстокішим режимом. Схід України був 
найбільш проросійський. Німці розуміли, що 
там, де радянська влада існувала найдовше, 
необхідно якнайжорстокіше тримати в покорі 
місцеве населення. Львів – аж ніяк не через те, 
що тут, нібито, виявились слухняні колаборан-
ти, якісь особливі люди – не відчув жорстоко-
сти влади. Це був наслідок дуже добре продуманої 
німецької політики: галичан треба спочатку викори-
стати, а потім… Володимир Косик, відомий історик 
культури та дослідник історії Другої світової війни, 
оприлюднив цікавий документ – лист Гітлера, який 
писав, що українці, як і росіяни – це стадо кроликів, 
яких треба спочатку вигодувати, потім використати – 
на м’ясо. Мабуть, якби війна закінчилась перемогою 
німців, то й українських акторів чекала б саме така 
доля... 

На щастя, не сталося. І я думаю, у тому “не 
сталося” є велика заслуга Оперного театру. Німці 
спам’яталися, що дозволили спочатку її офіційну 
назву, і коли Львів “під’єднали” до генерального гу-
бернаторства, то заборонили її. Український театр 
міста Львова через кілька місяців став нейтральним 
Львівським оперним театром. Власне, оцей ЛОТ – і 
є тим “Українським театром”, який три сезони (чо-
тири роки) працював винятково українською мовою, 
німецькою, як я вже згадувала, користувались лише 
кілька запрошених гастролерів і в кількох одноразо-
вих акціях, зокрема в “Країні сміху”, а також “Летю-
чому Голландцеві” Ваґнера. Були це окремі постави, 
які фактично не мали широкого успіху: німці один 
раз подивляться, наступного дня – вже напівпорож-
ній зал, а основний же глядач у ЛОТ – це був глядач 
український. Німці спочатку дозволяли спільний 
перегляд, але потім почали перегороджувати крісла 
стрічкою: адже “оперний театр” (ви знаєте) – понад 
тисячу місць. І власне стрічкою був перегороджений: 
“nur für Deutschen” – “тільки для німців” і відповідно 
були поділені – сьогодні після ковіду ми знаємо, як у 
нас діляться стрічками крісла – і ось власне оці стріч-
ки запровадили німці, які не допускали, аби українець 

сидів поряд з німцем. Були або окремі вистави, як 
правило, в зручніші дні й години; комендантська го-
дина змінювалася, і для українців вистави показували 
о п’ятій годині вечора, о шостій, для німців о сьомій, 
о пів на восьму. Тобто німці мали перевагу і в перегля-
ді вистав. Відповідно, коли комендантська година 
закінчувалась, скажімо, о дев’ятій – тобто українці 
вже мусили бути вдома – отож доводилось виходити 
з зали, це викликало страшне обурення. 

Мирослав Радиш, один з художників ЛОТу, ство-
рював дивовижні декорації (він потім емігрував, і 
його доля склалася нещасливо, він боявся згадувати 
свою діяльність у цьому театрі). Мистецька вартість 
і декорацій, і костюмів була настільки високою, що 
Наталя Слободян, народна артистка України, солістка 
балету, видатна акторка, яка приїхала працювати в 
цьому театрі з Києва в 1943 році, розповідала мені, 
що костюми і балетні, й оперні були надзвичайно до-
сконалими, цінними. При відступі 1944 року німці всі 
костюми спакували, маючи намір вивезти із собою. 
На кордоні радянські війська їх зупинили, повернули 
захоплене. Те, що німці хотіли вкрасти ці костюми, 
при чому не вибираючи, всі, свідчить про їхню цін-
ність. Марія Морачевська, письменниця, журналістка, 
в одній із львівських газет (“Наші дні”), опублікувала 
розгорнуту статтю про рівень і художнього оформ-
лення, і декорацій, і світла, а зокрема – театральних 
костюмів. Національні, якщо йдеться про “Наталку 
Полтавку”, історичні “Марусю Богуславку”, класичні 

Театр в Маріюполі: наслідки російського бомбардування.
Світлина з сайту: https://www.5.ua/ru/rehyoni/rossyiane-
zalyvaiut-betonom-tela-pohybshykh-v-maryupolskom-
dramteatre-286425.html
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костюми (“Мадам Батерфляй”, “Пер Гюнт”) – всі були 
виконані досконало, бездоганно. 

Отже, як бачимо, вистави ділилися на “nur für 
Deutschen” (тільки для німців) і “тільки для україн-
ців”, скажімо, ті ж музичні зранку в неділю тільки – 
для українців, увечері в неділю – тільки для німців. 
Але коли дозволяла (або ж вимагала), так би мовити, 
касова політика, то продавалися квитки і для німців, і 
для українців, але глядачів розділяли стрічкою. 

Українці вперше побачили, якою красивою, якою 
естетичною і змістовною і наповненою є, здавалось 
би, навіть, українська найпростіша п’єса, чи то “На-
талка Полтавка”, чи “Маруся Богуславка”; якими мо-
ральними, глибинними мотивами викликана поведін-
ка чи позначені характери героїв і персонажів. Німці, 
не розуміючи мови, стежили власне, за зовнішнім 
перебігом подій. Звичайно, кожен мав лібрето, але 
німецькі глядачі найбільше любили балет і оперу; в 
оперетах їх вабив мелос, голоси українських акторів 
дуже подобалися, вони не шкодували оплесків. До 
речі, наш колега, молодий дослідник Роман Лаврентій 
відстежував діяльність українських театрів довоєн-
ного періоду за австрійською й німецькою пресою. 
Вдалося знайти кілька публікацій італійських жур-
налістів, які в ході війни емігрували, вони теж були 
глядачами львівських вистав – всі однаково захоплено 
висловлювалися про діяльність Львівського оперного 
театру.

Отже, німці відстежували сюжет, мелос, костюми, 
естетичну екзотику, дивовижні декорації, якщо гово-
римо про МиколуЛисенка чи Костянтина Данкевича 
(“Лілея”). А українці відчитували насамперед підтек-
сти, це допомагало гуртуватися. Вони виховувалися 
на новій для них театральній культурі, доти в них не 
було можливости щоденно, впродовж трьох років, 
відвідувати український театр. Ви запитаєте: як в 
умовах окупації можна було купувати квитки? Оче-
видці розповідають, що черги української публіки до 
каси були більші, ніж до хлібної крамниці. Це щодо 
умов воєнного часу. Ми не розуміли, та тепер уже 
починаємо розуміти, що виступи Святослава Вакар-
чука на вокзалі, на розстроєному фортепіяно сприй-
маються зовсім інакше, ніж на стадіонах в мирний 
час. Публіка потребувала українського слова, україн-
ської культури як опозиції до цієї чужої незрозумілої 
нації. Окупант прийшов сюди дуже агресивно: там 
влаштували гетто, там убили безбілетного українця, 
тут німець піднімав пістолет на глядача, який галасує, 
хоч, правда, не вбиває. Валерій Гайдабура, який до-
сліджував діяльність Київського театру, розповідав, 
що їхній музичний директор, або диригент, німець за 
походженням, тримав за своїм пультом заряджений 
“кольт”, а поруч сидів пес, навчений кидатися на лю-
дей. Хтось сфальшував? запізнився на репетицію? тут 

же йшли в хід і пес, а інколи й цей пістолет. Такого 
у Львові не траплялось, Блавацький, працюючи ди-
ректором, знаходив спільну мову з окупантами. Він 
володів прекрасно німецькою, він увійшов у довіру 
до працівників відділу пропаганди, він великий про-
тивник радянської влади. Самі актори згадували, що 
театральні диригенти були дуже приємними людьми. 
Австрійці за походженням, вони абсолютно нікого 
не ображали, вони до всіх посміхалися, їх, здається, 
цікавила тільки музика – і більше нічого. 

Так ось, повертаємось до статті Олександра Кле-
ковкіна, запитуємо: чи може бути мистець поза полі-
тикою в умовах окупації? Яку культуру ти сповідуєш, 
якою мовою розмовляєш, які цінності, закодовані 
власне в цій культурі, ти несеш? І ось чотири роки 
діяльности Українського театру у Львові допомагали 
формувати в глядача відчуття єдности нації, і не вто-
ринности, а дуже високої естетичної, гуманістичної 
вартости, високої культурної вартости своєї театраль-
ної культури. 

Чиїми воювали силами? Та звичайно ж, силами 
українських воїнів, звичайно, потім союзників, зви-
чайно; в принципі Україна опиняється завжди на пе-
рехресті воюючих імперій. І от власне парадокс: якщо 
ми говоримо про формування глядацької культури, і 
формування, власне, ідеї нації як такої, то я би ска-
зала, що німці прорахувалися, дозволивши створити 
“Український театр у Львові” в часи окупації. Навіть 
у тій, як вони вважали, пасторальній, дуже примітив-
ній українській побутовій драматургії звучав протест, 
так от власне, німці, створивши прецедент для діяль-
ности міського театру (бо це таки міський театр), 
аби мати перепочинок, розвагу для військовиків – 
фактично самі ж і сприяли утвердженню опозиції до 
окупаційної влади. Українці розуміли, що вони нація, 
яка має багату сценічну культуру, має видатних акто-
рів, тож на сцені цього театру були зірки. Я згадаю 
тільки Йосипа Гірняка, Олімпію Добровольську, Віру 
Левицьку, Володимира Блавацького, родину Стад-
ників – Йосипа Стадника, Софію Стадникову, а ще 
Леся Кривицька, Богдан Паздрій, Іван Іваницький… 
Між іншим, він провадив вищу театральну школу 
в Берліні, знав кілька мов европейських, працював 
спочатку в німецькому кінематографі, а потім виїхав 
до Голлівуду і намагався створити там українську 
акторську школу і навіть кіностудію українську: це 
окрема тема, малодосліджена тема. Володимир Бла-
вацький створив синтетичну модель модерного, як 
на той час, театру. Театр справді синтетичний, де 
працювали, як згадано, чотири трупи, дуже часто в 
опереті, наприклад, були задіяні актори драматич-
ного сектора і навпаки. Вони однаково комфортно 
почувалися – це виховання мандрівного українського 
театру, того ж Йосипа Стадника: сьогодні ми ставимо 
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“Катерину”, “Гальку” завтра, а післязавтра ми граємо 
Чехова. Тобто це було, так би мовити, завершення 
реформи синтетичного українського театру европей-
ського зразка, що почалася в 1920-их роках і, на жаль, 
закінчилось штучно, із примусовим завершенням 
діяльности цього театру, а потім і перекресленням 
його історії. Актори його щодня працювали в різно-
жанровій драматургії, в різножанрових виставах, в 
різній природі, опера звичайно, балет – виняток… 

Ми повинні пам’ятати, що власне цей театр був 
таки завершенням реформи українського театру, яку 
розпочав Лесь Курбас, реформи, штучно перерваної в 
1930-х роках. Так ось продовженням, чи то продовжу-
вачем, хоча воно й парадоксально в умовах окупації, 
реформи був Володимир Блавацький, який так само, 
як і багато хто, з відходом німців – і з їхнього дозволу, 
так би мовити – емігрував спочатку в табори перемі-
щених осіб в Німеччині, а далі кожен вибирав свій 
край на чужині, і вони доживали там свого віку хто 
де, працюючи то на панчішній фабриці, то на фабриці 
тютюновій, як Йосип Гірняк, навіть не згадуючи про 
те, бо спомини Йосипа Гірняка закінчуються почат-
ком його роботи в “Оперному театрі”. Я вважаю, що 
і Гальбе, і Шекспір, і Пуччіні, поставлені на сцені 
одного театру, творили абсолютно дивовижний пре-
цедент українського синтетичного театру, який пра-
цював з одними й тими ж акторами, і сьогодні ставив 
Стадник, завтра – Блавацький, після того – Йосип Гір-
няк, який нарешті тут зреалізував свою мрію. Ми ж 
знаємо, що постава “Гамлета” 1943 року – нереалізо-
вана мрія самого Курбаса, який сподівався здійснити 
її з Йосипом Гірняком у головній ролі. Тут, у першій 
український поставі “Гамлета”, цю роль виконував 
сорокатрьохрічний Володимир Блавацький. 

Отже така різножанрова, різностильова драма-
тургія засвідчувала можливості українських акторів, 
вони були дивовижно органічні, вони були неймовір-
но талановиті, і на доказ того – ще один нюанс, який я 
хочу додати. Німці, завершуючи реконструкцію при-
міщення театру поруч (збудований графом Скар беком, 
на тоді – театр Лесі Українки, сьогодні – Театр імени 
Марії Заньковецької) мали намір створити там у 1943 
році німецькомовну трупу, і деякі дослідники (Ірена 
Вовк і Богдан Козак) навіть вважають, що та трупа 
існувала. Так ось, німці не здійснили цього задуму, 
вони завершили тільки реконструкцію будівлі, але 
з документів, які пощастило нам знайти (листуван-
ня відділу пропаганди з гастрольною австрійською 
“Агенцією П. Штарка”, яка рекомендувала німецько-
мовних акторів до Львова), ми довідалися, що німці 
боялись конкуренції з боку “Українського театру”. 
Вони писали: “Навряд чи економічно вигідно нам 
буде відкривати тут німецьку трупу”. Отже, фактично 
задекларувавши, що вони завершують будівництво 

(1939 року реконструкцію будівлі розпочала радян-
ська влада, а 1943 р. завершила німецька влада), німці 
цей театр використовували для виступів симфонічних 
оркестрів, для німецьких закритих пропагандивних 
акцій, в яких ніколи не брали участи ні українські 
актори, ні будь-хто з українського керівництва теат-
ру. Єдина акція була відкритою, коли запрошували 
на Меланку, на Старий новий рік 14 січня (Василія). 
В цих дійствах брали участь українські актори. 

Отже, коли ми говоримо, що театр в часи війни – 
це колаборантство, розвага, розривка, то мусимо за-
перечити: в умовах німецької окупації це був момент 
спротиву і формування опозиції, на рівні тексту, як 
говорив Гайдабура, або ж на рівні невербальному, 
знаковому, на рівні іконічного, символічного зна-
ку, який викликав у різних глядачів різні асоціяції. 
Власне, асоціяція в українців була одна: якщо ми ма-
ємо такий театр, якщо наша культура така могутня, 
якщо наша мова така милозвучна, яку, не розуміючи 
ані слова, чужоземні глядачі так оплескують і так 
нею захоплюються, то значить, ми нація, яка може 
перемогти. Дозволивши прагматично театр, німці 
ідеологічно прорахувалися. Це була вибухова бомба 
сповільненої дії, вона створювала в залі, на рівні під-
тексту, усвідомлення, що ми є европейською нацією, 
яка має потужну зброю – національну культуру, зо-
крема культуру театральну. 

Майя Гарбузюк: Дякую, Світлано Михайлівно. 
Отже, я спершу озвучу запитання, які надійшли: “Які 
саме глядачі відвідували цей театр? Що вам відомо 
про німецьку авдиторію?”

Світлана Максименко: Я сказала, що касово по-
рожніх місць у залі ніколи не було. Якщо йдеться про 
те, хто квитки купував, звичайно, це були львів’яни, 
містяни. Гастролі відбувались влітку, театр виїжджав 
і в райони, виїжджав на територію окупованої гітле-
рівцями Польщі, але там теж був міський глядач. Со-
ціяльний склад: робітники, але переважно – середній 
клас, інтелігенція, студенти, тобто ті, хто не виїхав зі 
Львова і хто потребував українського слова й укра-
їнської культури. Згадував про це, зокрема, Василь 
Барвінський. З квитками траплялись проблеми, хоча 
вони були й дорогі. І ще один дуже цікавий момент: 
ми сьогодні користуємось так званими контрамарка-
ми, запрошеннями, так от мені вдалося знайти кілька 
таких доповідних, що головний відділ пропаганди у 
Львові і міський відділ замовляли на гастролі квитки. 
Отже, запрошень у них не було, а купити квитки, ви-
являється, було проблематично. І тому надсилались 
листи в касу: “Просимо для найвищого керівництва 
забезпечити п’ять місць (десять)”. Порожніх крісел 
у залі не було.

Майя Гарбузюк:Дякую, Світлано Михайлівно. 
Наступне запитання: чи змінився сучасний львів-

Ñвітлана ÌАКÑИÌЕНКО
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ський театр в час російсько-української війни? І як 
саме? Ви з цього починали лекцію, але можливо, дас-
те відповідь безпосередньо на запитання.

Світлана Максименко: Повторюю: для мене це 
так само відкрите питання, як і для вас. Я починала, 
власне, з того, що, здавалось би, навіть відсторонена 
історія вояка Другої світової війни викликає в гля-
дача дуже болісні асоціяції. Мені здається, що німці 
правильно робили, і тут треба використати їхній дос-
від: будь-яка згадка про війну, що травмує людську 
психіку і викликає такі прямі асоціяції, повинна бути 
вилучена з нашого репертуару. Треба показувати кла-
сику, яка є нейтральною. Театр повинен виконувати 
терапевтичну функцію. І тому не дивно, що театри 
створюють такі концертні програми, які дозволяють 
людині відсторонитися і відпочити. Ми ведемо спра-
ведливу війну, в якій обов’язково переможемо. Ми не 
повинні сьогодні допускати на сцену мову окупанта, 
його твори, вони завжди мають бодай якийсь прихо-
ваний зміст; завдання театру – максимально відсто-
ронюватися від травматичних рефлексій і допомагати 
глядачеві, сприяти формуванню нації переможців. І 
власне задля цього повинні будуватися відповідні 
програми усіх чинних театрів.

Майя Гарбузюк:Мені здається, це запитання 
може викликати дискусію, можливо навіть, варто з 
цього приводу провести круглий стіл, почути різні 
думки, різні погляди. Але це була відповідь Світлани 
Михайлівни на запитання. Переходимо до запитань 
безпосередньо від авдиторії. 

Юлія Щукіна:Світлано Михайлівно, добрий 
день, вітаю всіх тут сьогодні присутніх. Я маю два 
запитання. Одне з них – побутового характеру: дуже 
схвилювала мене інформація, що актори і взагалі пра-
цівники ЛОТу з такою низькою платнею – і впродовж 
чотирьох років жити в таких умовах, працювати в 
театрі і мати таку зайнятість, і мати такий репер-
туар, про який ми всі знаємо? Як вони виживали? 
Очевидно, мав бути ще якийсь підробіток? Чи вам 
щось траплялося на очі, коли ви досліджували ці 
деталі? Можливо, хтось розповідав, ділився у спога-
дах, якось це відбито в публікаціях? Друге питання 
стосується балетмейстера Євгена Вігілєва, мене теж 
дуже цікавить постать цього мистця. Відомо, що він 
працював в Українській державній музичній комедії, 
тобто фактично в Харківському театрі на початках, в 
той час, коли там був Крушельницький і вся команда 
Курбаса, а потім він став головним балетмейстером 
Київського театру оперети. Мені дуже цікаво, що вам 
відомо про нього. Крім того факту, що потім він емі-
грував до Европи і працював у Парижі. Можливо, є 
якісь спогади про його діяльність як балетмейстера, 
можливо залишилася якась інформація, доступна для 
ознайомлення?

Світлана Максименко: Щодо Вігілєва… Наш 
Львівський оперний готує ґрунтовну колективну мо-
нографію. Я, власне, більше досліджувала його біо-
графію і поділюся з вами цими матеріялами, є кілька 
спогадів про нього, такі фрагментарні моменти. Що 
відбувалося з ним за кордоном, я не знаю.

Мінімальна платня – знаєте, і мене це теж врази-
ло. Скажімо, я натрапляла на бухгалтерські докумен-
ти: і двісті злотих, і шістсот злотих. Тобто, таке було 
співвідношення українських акторів до німецьких 
гастролерів, які приїжджали на день, на два, брали 
участь, скажімо, в одній-двох репетиціях, про це свід-
чили фінансові документи, які мені потрапили до 
рук. Оплата дуже різнилася. Я вважаю, що підробітку 
не могло бути ніякого. Можливо, коли відбувалися 
гастролі (а вони відбувалися упродовж двох тижнів 
влітку) до галицьких містечок – бо напевно Блаваць-
кий якимось чином використовував ситуацію, щоб 
підтримати трупу – містяни напевно якось підгодо-
вували акторів. Львів був тоді в сірій зоні, магазини 
були порожні і тільки завдяки карточкам обслугову-
вали всіх однаково. Німці не допускали порушення 
своїх розпоряджень. Це дійсно було напівголодне 
існування. Пригляньтеся до того, як виглядали на 
знимках актори. Блавацький був просто аскетичної 
будови, при його високому зрості… Йому “товщин-
ки” одягали на ноги у виставі “Гамлет”. Люди були 
просто виснажені. От знову ж таки відкрите питання: 
а як сьогодні Олексій Кравчук із передової заряджає 
нас оптимізмом, перебуваючи око в око з ворогом і зі 
смертю? Мабуть, включаються якісь дивні механізми 
психологічного, екстремального заряду, який в нор-
мальних умовах людина не використовує, і тому спра-
цьовують дивовижні фізичні, енергетичні можливо-
сті, і якщо ти цією дивною силою не скористаєшся, 
просто загинеш, будеш знищений фізично. Мені зда-
ється, що для медиків, психологів, психотерапевтів 
власне робота актора під час війни – малодосліджена 
тема, дуже й дуже сьогодні актуальна. 

Галина Ботунова: У мене на столі багато слів 
подяки. Подяк катедрі за таку активну, продуктивну 
працю, у наш складний справді час. Надзвичайна 
ситуація, яка збагачує і студентів, ясна річ, і нас гур-
тує якось, і це викликає велику взаємоповагу. Вдячна 
Світлані Михайлівні і за її прекрасну монографію, 
яку ми всі використовуємо в навчальному процесі, 
за її прекрасні статті в НТШ, з якими ми ознайоми-
лися. На цю тему з’явились надзвичайно цікаві до-
слідження. Нині вже кандидат мистецтвознавства 
Юлія Коваленко-Щукіна може підтвердити, що ві-
дразу після виходу монографії Валерія Михайловича 
вона на державному іспиті як магістр читала лекцію 
про Блавацького. У тому числі й про ЛОТ. Ця тема 
справді замовчувалася. Для нас було таких моментів 
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дуже багато, для мене особисто потрясінням стало, 
коли, здається, в 1956 році… Майя Володимирівна 
тут поправить, поставили в Харківському театрі 
Шевченка “Гамлета”. Норд поставив і напередодні 
прем’єри в журналі (тоді він називався “Прапор” по-
тім уже “Березіль”), в харківському часописі, вийшла 
розгорнута публікація, де виступили Норд зі своїм 
баченням ситуації і Сердюк (Клавдія, здається, він 
грав), і що було вражаюче для мене – Ярослав Ге-
ляс теж, він грав власне Гамлета, головну роль, – і 
всі вони аж захлинались, стверджуючи, що це, мов-
ляв, перший український “Гамлет”! Наскільки ж ця 
львівська прем’єра 1943 року тоді замовчувалася! Як 
Ярослав Геляс себе почував при цьому, я не знаю, але 
він не міг сказати, що вже був задіяний у тій виставі і 
що така постава була. Тому ця тема не перестане нас 
хвилювати. Світлана Михайлівна зробила певний 
акцент на сьогоднішній ситуації. І це теж дуже цікаво. 
В такий час в період війни в таких умовах працюючи, 
вони ще подбали про створення театральної школи. 
Цей розділ монографії Світлани Михайлівни мене, як 
історика театральної освіти, надзвичайно цікавить. 
Варта великої вдячности така продуктивна робота і 
така цікава лекція.

Світлана Максименко: Дякую, Галино Яківно. 
Дякую.

Олег Зайцев: Ще раз вітання з Закарпаття. Дуже 
дякую за виступ, за ваші роздуми. У мене питання до 
Світлани Михайлівни. Книжка Ваша вийшла в п’ят-
надцятому році, якщо не помиляюсь. От уже двадцять 
другий, минуло сім літ. Сьогодні молодь цікавиться 
театральною книгою. Скажіть, чи у нас це таки рід-
кісне явище – театральна книга? Я думаю, що Майя 
Володимирівна може підготувати наступного разу 
лекцію з цього питання. У нас дуже рідко з’являються 
театрознавчі видання. Хіба ж не так? Упродовж року 
виходять дві-три книжки, дай Боже. Ну нехай чотири. 
Часто вони виходять коштом авторів. Це нам відо-
мо, я видаю свої роботи саме так. От хочу запитати 
Вас – минуло сім років. Студенти, які не цікавляться 
паперовими виданнями – чи можуть зайти в інтернет, 
узяти фрагмент тексту і бодай завдяки цьому мати 
якусь інформацію?

Світлана Максименко: Дкую. Мені здається, 
Ви глобально поставили запитання. І річ не в моїй 
книжці, хоча вона, попри маленький наклад, все ж 
зацікавила читачів, які займаються цією темою. Це 
викладачі, студенти, практики театру, режисери, тоб-
то, вузьке коло фахівців. Мінімальний наклад книги 
пояснюється тим, що я так само, як і Ви, видаю все 
власним коштом. Звичайно, коли будь-яка інформа-
ція доступна в ґуґлі, в ютубі – і не треба ходити по 

бібліотеках, вишукувати… Я переписувала власноруч 
і документи в бібліотеці, і потім в архіві у Варшаві, 
бо ніхто не дозволяв їх фотографувати. Ви ж знаєте, 
скільки в Польщі коштує такий процес. Я не мала 
тоді коштів, щоб оплатити сканування документів. 
Довелось тричі все проходити: спочатку знаходиш і 
читаєш, потім переписуєш, а потім перекладаєш. У 
тебе один, так би мовити, спосіб засвоєння інформації 
і пам’яти. На жаль, часом хочеться словами нашої 
геніяльної Ліни Костенко сказати, що сучасна мо-
лодь має файлове мислення. Відкрив файл, скопіював 
файл, переслав файл. Я ж консервативний викладач, 
тому що прошу все друкувати на папері. Вважаю – 
може, хоч у такий спосіб студенти зможуть щось за-
фіксувати. Звичайно, зараз вони мені надсилають все 
файлами. Але файл закрив, і твоя пам’ять нічого не 
зберегла. І тому якщо ти хочеш серйозно займатися 
наукою, то не завадить користуватися досвідом попе-
редніх поколінь. Ростислав Ярославович Пилипчук, 
хай буде благословенна його пам’ять, був жорстким 
і жорстоким науковцем. Він казав: мусиш мати три 
джерела, і якщо не можеш і не вмієш так працювати, 
то геть з науки; і тому ті, хто хоче працювати в науці, 
повинні засвоювати, усвідомлювати такі речі. Тільки 
дотик до документа, тільки робота з матеріяльними 
(не файловими) носіями, які зафіксовуються у твоїй 
пам’яті, і створюють істинну картину світу, відкри-
вають перспективу. Звичайно, з іншого боку техноло-
гічні можливості нам дуже спрощують і розширюють 
територію спілкування. На доказ того, що я не консер-
ватор, кажу вам, що прекрасно розумію – світ дуже 
змінився. Але коли йдеться про наукові зацікавлен-
ня, то тут необхідна й жива книжка, матеріяльна; ми 
знаємо, що на наших львівських форумах-ярмарках 
таких книжок багато, їх купують, не все, звичайно, 
дуже вибірково купують, але це, знаєте, як платівки 
вінілові або ще інші носії. І тільки той, хто хоче сер-
йозно і перспективно займатися наукою, історією, 
повинен цікавитись живою книжкою. А студенти… 
звичайно, я люблю своїх студентів, у мене їх небагато. 
Я намагаюсь іншу свою любов, так би мовити, до 
факту, до кожного документа, до матеріяльної живої 
книжки, прищепити їм, і це інколи вдається.

Олег Зайцев: Дякую.

Розшифровував Андрій Знак, 
студент 1 курсу катедри театрознавства 
та акторської майстерности 
ЛНУ імени Івана Франка

Повна версія: 
https://www.youtube.com/watch?v=9hkxdA_mkX0

Ñвітлана ÌАКÑИÌЕНКО
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МИСТЕЦТВО. ВІЙНА. МИ (За матеріялами семінару)

Михайло Урицький: Добрий день, шановне 
панство. Мені дуже приємно бути учасником цього 
проєкту, започаткованого на факультеті культури і 
мистецтв.

Насамперед, звісно, хочеться відрефлексувати 
на нинішній наш стан, на події, що відбулися в сфе-
рі театрального мистецтва. Йдеться не тільки про 
мої рефлексії, а й ваші думки щодо сенсів, яких має 
набути театр у майбутньому, і що зараз на часі, як 
розвиватиметься театр далі. Для нас усіх 24-те лю-
того – це буде тема “до і після”. Ми всі прокинулися 
тоді в стані абсолютного шоку і безпорадности. У 
кожного були свої плани, у когось мали відбутись 
прем’єри. Я для себе вирішував, чи мені йти 24-го на 
прем’єру вистави “Зальот” у Малому драматичному 
театрі. Це дебютна робота чудової драматургині Люд-
мили Тимошенко і постава Юрія Родіонова. А може, 
подивитися передпрем’єрний показ “The boul” в Те-
атр оперети? За нас вирішили інші, і 24-го ввечері я 
проходив повз темні вікна Малого драматичного, і так 
було гірко, що та драматична вистава, яку я вирішив 
подивитися, не відбулася…

Дуже сподіваюся, що невдовзі ми все побачимо. 
І ось цей стан абсолютної розгублености, коли ти не 
розумієш, що чинити далі – чи є сенс взагалі займа-
тися театром? У перші дні я зв’язався з UNIMA. Вони 
попросили записати ролик. Я добре пам’ятаю свою 
відповідь: “Now is not time for art, now is time for war” 
(“Не час для мистецтва, а час для війни”). 

Але ж таки є час і для мистецтва. Всі, з ким мені 
довелось розмовляти, були абсолютно одностайні: 
Тома Трунова – чудова наша режисерка, сказала: “Я 
евакуювала свій театр у свій внутрішній бункер”.

Ми опинились у закритому просторі. Хіба ж це 
іронія, що в одному з Тлумачних словників є три ок-
реслення слова театр: вид мистецтва, що відображає 
життя у сценічній дії; анатомічний театр; театр во-
єнних дій.

І от ми зараз опинились в такому стані між усіма 
трьома видами театру. На жаль. Правда, наші партне-
ри з міжнародних організацій дуже швидко включи-
лись у процес допомоги: UNIMA International (вони 
неймовірні молодці), надають і матеріяльну допомо-
гу, й інформаційну, подали інформацію про підтримку 
для наших митців у різних країнах, де можуть надати 
роботу, з ким можна зв’язатися. Я знаю, що багато 
европейських вишів приймають безкоштовно на нав-
чання українських студентів у час війни. Це вищі 

мистецькі школи у Празі, Брно, Вроцлаві, Бохумі. 
Така підтримка дуже важлива й дуже зворушлива. 
Партнери з Міжнародної спілки театральних діячів 
Румунії, Польщі, Португалії, Німеччини – всі нада-
ють допомогу нашим митцям. Паризькі філармонія та 
опера також готові: надають притулок і роботу. Треба 
дуже цінувати ці моменти міжнародної солідарности.

Театри в Україні поділились на дві категорії: те-
атр-укриття і театр-волонтер. Перший – найболю-
чіший приклад – Маріюпольський театр, який був 
прихистком для тисяч людей, і ми зараз знаємо тіль-
ки, що близько 130-ти осіб змогли врятуватися... Не 
відомо, чи дізнаємося про остаточну кількість жертв. 
Театри-укриття є і в Харкові. Знаю напевно, що театр 
ляльок водночас і волонтер; до штабу акторів та ре-
жисерів приєдналися Сергій Жадан і Олег Каданов. 
Вони величезну роботу проводять. Низький уклін 
усім львівським театрам, які стали справжніми волон-
терськими хабами: обласний театр ляльок, і театри 
Заньковецької, Лесі, Курбаса, навіть “Люди і Ляльки” 
з таким маленьким простором волонтерять і плетуть 
сітки, приймають людей, годують, прихищають. Такі 
ж звістки маємо і з Рівненської, Волинської, Хмель-
ницької, Тернопільської областей, Закарпаття.

Мабуть, усі театри західної та центральної Укра-
їни стали волонтерськими штабами.

Я сам приїхав до Львова, зустрівся зі своєю ко-
легою Іриною Чужиновою, Іриною Подоляк. Вона 
запитала: “Чим ви займаєтесь? Волонтерською діяль-
ністю? Але є люди, які вміють краще за вас шукати 
бронежилети, каски, рефрижератори, машини для 
розчищення завалів. Ви могли б займатися своєю 
справою”.

Ми почали міркувати, що можемо зробити ко-
рисного. Я згадав, що буквально з перших днів війни 
студенти університету Карпенка-Карого створили 
телеграм-канал “Павлуша і Ява”, де начитували казки 
українською мовою. Невеликі за розміром файли, які 
легко завантажуються. І потім, коли у бомбосховищі 
вдавалося вийти в Інтернет, просто вмикали ті казки 
для дітей. Студенти раніше зрозуміли, як нам бути 
корисними. А може – театр ляльок? Я запропонував 
підготувати цикл казок про українських героїв. Адже 
у кожному театрі є вистави, де головний герой – Ко-
зак. Звернувся до акторів з проханням зробити або 
ролики, або нарізку відповідну, і от ми теж відсилали 
ті відео нашим партнерам в UNIMA, вони показували 
всьому світові, що український театр ляльок живий – 

ÒЕАÒРАЛЬНЕ ВИРОБНИЦÒВО ² В²ЙНА: 
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він працює. Потім ми взялися ще створювати свої 
ролики. Не всі мали доступ до ляльок. Наприклад, 
декілька акторів Київського академічного театру “За-
мок на горі” опинились у селі під Києвом. Ляльок не 
було, але вони самі виготовили з підручних матеріялів 
ляльку-Козака, і з’явився чудовий ролик.

Наші студенти катедри мистецтва театру і ляльок 
підготували ролик про Козака. Цей ролик став про-
сто вірусним, наші партнери з UNIMA скористались 
ним; Козак здобув успіх найбільший в Японії. Його 
зробили як імпровізовану ляльку з хлібного батона, 
валка та рушників.

Ідея набула розвитку, задуми здійснювали вся-
кі – від читання казок до театралізованих відео у 
Миколаївському, Вінницькому, Закарпатському теат-
рах ляльок. Київський академічний показував цикл 
“Вартові казок”. Люди, які здавалось би, не здужають 
щось робити, все одно залишаються у професії.

Не тільки лялькарі, а й, звісно, драматичні актори 
створювали свої ролики. Дуже смішний “Щоденник 
недолугого окупанта” Дмитра Чернова, актора Ки-
ївського національного театру імени Івана Франка. 
Так само з’явились оптимістичні ролики – “Прямі 
включення баби Наталі”. Це задум Віталіни Біблів, 
чудової акторки театру „Золоті ворота”.

А тепер про перші дні війни. Коли Херсон було 
окуповано, коли окупанти скрізь нахабно вивішували 
свої триколори – Херсонський театр ляльок з україн-
ським прапором на театральному автобусі вирушив 
на виїзди і грав Шевченка. От знаєте, це дуже звору-
шує, це на рівні геройства, подвигу.

Дехто діє в своєму режимі. В Західній Україні 
театри більш-менш працюють; знаю, що не закрився і 
Хмельницький театр ляльок, показують безкоштовно 
вистави. Рівненський театр ляльок живе у практично 
звичному стані.

Коли я був у Львові, поступово відновлювалися 
вистави. Ба більше, люди приступали до випуску 
прем’єр – це тішить неймовірно. У Львівському 
теат рі ляльок з’явилась енергійна Ірина Запольська, 
яка активно комунікує з литовцями. І литовці дуже 
швидко надали грант на постановку, яку зробили 
буквально за три дні. Я був присутній і брав участь 
у цьому дійстві як актор. Згадав своє акторське ми-
нуле.

Перформативна вистава “Сонячне небо” адре-
сована маленьким глядачам та інклюзивній публіці. 
Вистава практично не має історії. Це гра з фактурою, 
тканинами, стрічками, кульками – і діти дуже охоче 
долучаються до такої гри, навіть повертають її хід у 
неочікувані ракурси, класно реагують, якщо вгадують 
якогось імпровізованого персонажа. Коли творять 
імпровізовану ляльку з тазиків, кульок, тканин – діти 
неймовірно швидко на це реагують. І долучаються 
до забави.

У Львові ми вирішили підготували сценічне чи-
тання. Треба сказати, що режисер, керівник Шкільно-
го театру УКУ “На Симонових стовпах” Євген Худзик 
влаштував таке читання “Снігу у Флоренції” Ліни 
Костенко дуже атмосферно, в храмі. Я вирішив ско-
ристатись його прикладом. Сценічне читання тексту 
Емманюеля Шмітта “Намалюй мені літак” мало стати 
заготовкою до майбутньої вистави, про яку – дещо 
пізніше.

Текст драматургині Анастасії Косодій чита-
ли актори Київського театру на Подолі. Читання 
прозвучало англійської мовою (“Time travels guide 
to Donbas”) на фестивалі International audio drama 
festival у Великій Британії. Багато наших відомих 
митців проводили свої концерти у бомбосховищах, 
в метро. Відважувалися на виступи в метро Сергій 
Жадан, Олег Каданов, Святослав Вакарчук. Театри 
теж долучалися. Київська опера показувала “Король 
Дроздобород”. Київський академічний театр ляльок 
виходив з виставою “Мишка і рожева стрічка”. За-
раз Харківські театри під обстрілами постійними. 
Я схиляю голову перед митцями, які показують свої 
вистави у метро, де повно людей. 

У бомбосховищах виходили до глядачів актори 
Франківського театру з “Гамлетом”, також – Жито-
мирський, Хмельницький театри. Триває навіть “га-
строльна діяльність”! Є така театральна біржа Лева 
Сомова. Він зі своїми студентами проводить гастролі 
в Закарпатті. Працюють для місцевих мешканців та 
переселенців. В Одесі, у бомбосховищі, Максим Го-
ленко випустив у Театрі імени В. Василька “Сашо, 
винеси сміття”. Прем’єра цієї вистави відбулася у 
литовському театрі в постановці Стаса Жиркова, він 
працював онлайн тривалий час, і тільки на випуск 
вистави опинився там. Це про те, що відбувалося у 
нашому театральному просторі.

Однак не все і не скрізь однозначно. Багато змін, 
багато ще не розв’язаних вузлів. Миколаївський ро-
сійський театр драми 25-го лютого змінив свою назву. 
Там працюють рішучі люди, справжні патріоти. На 
другий день війни так само вчинили Одеський та 
Харківський театри російської драми. Інша історія з 
нашим національним театром імени Лесі Українки. 
Колектив відмежовувався від цього процесу, а потім 
нам сказали, що вони давно вже в своїх запрошеннях 
не користуються назвою “російський театр імени Лесі 
Українки”. Цікава позиція... Хотів би я знати, як після 
війни існуватиме цей театр, з тим репертуаром, який 
у них є: геть радянський!

Мав би тепер мій монолог перейти в діялог, тому 
що я не маю однозначних відповідей на питання: які 
й надалі мають бути сенси в українському театрі? 
Наприклад, чи маємо ми продовжувати й далі ставити 
велику російську класику: Пушкіна, Достоєвського, 
Толстого, Чехова?

Ìихайло УРИЦЬКИЙ
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МИСТЕЦТВО. ВІЙНА. МИ (За матеріялами семінару)

Для себе я вирішив це питання. Була пропозиція 
від словацького театру в Кошицях на здійснення ви-
стави “Казка про рибалку і рибку” Пушкіна. Разом 
із чудовою художницею Інесою Кульчицькою ми 
придумали цікаве, як на мій погляд, рішення. І те, 
що дуже хотілось ставити на сцені словацького теат-
ру – безсумнівно, але нараз ми з Інесою один одному 
сказали: “Ні”.

Не знаю, чи правильно це, може, класика – вона 
поза подіями? Наші українські драматурги вже на-
писали багато текстів про війну, і не тільки, вони 
є на порталі “Укрдрамахаб”, і “Театр драматургів” 
проводив читання, в Польщі слухали такі читання 
сучасних текстів, народжених під час війни. Тобто, 
зміна репертуару цілком актуальна.

От чи можу я почути вашу думку: що зараз ак-
туальне? Для себе я вирішив, що суперактуальним 
стає Брехт – “Кар’єра Артура Уї” набуває особливих 
сенсів. Напевно, Шекспір – він завжди актуальний. 
Дуже хотілося б поставити “Ричарда ІІІ”, але не про 
злочинність, а про потурання злочинству, про народ, 
який плодить чудовиська, створює монстра, і потім 
із задоволенням страждає від цього.

Напевно, “Каліґула” Камю теж дуже сучасний 
текст. Цікаво, що у перші дні війни мала відбути-
ся прем’єра “Матінки Кураж” у постановці Оксани 
Дмітрієвої в Харківському театрі ляльок (переклад 
Сергія Жадана). І ми розмовляли з Оксаною, і вона 
вважає, що наразі ця робота втратила актуальність. Бо 
вистава була про запобіжники, яких у нас не було, і 
їх ми не використали під час війни. Саме про це вона 
хотіла ставити, але маємо війну і неактуальну поста-
ву, яка, напевно, була абсолютно чудовою: Оксана 
Дмітрієва одна з наших провідних режисерок.

І останнє, про що мені хотілося б поговори-
ти – про майбутнє нашого театру. Я певен, що наша 
перемога неминуча, це велика остання битва між 
Київською Руссю і Золотою Ордою закінчиться пе-
ремогою наших цінностей. І ми нарешті відгороди-
мось від цього “руського міра” великим, надійним 
муром, якщо не фізичним, то воєнним, моральним, 
мистецьким.

Але що далі з нашими театрами? Як ми будемо 
існувати? Бо наразі така ситуація, звісно, що й еко-
номіка держави потерпає від війни, немає матері-
яльного забезпечення, деякі колективи не можуть 
зібрати своїх людей, деякі театральні будівлі не іс-
нують фізично…

Зараз дехто відправляє своїх працівників на 66%. 
Наприклад, з Київським академічним театром ляльок 
взагалі ганебна історія: керівництво скористалось 
воєнним станом, щоб призупинити контракти праців-
ників до кінця війни. Тобто вони членів колективів не 
тільки не підтримують, а й позбавляють можливости 
утримувати родини і займатися творчістю. Думаю, що 

своє слово повинні сказати й UNIMA, і наша Спілка 
і вся театральна спільнота. Але я навіть не про те, я 
про те, якими будуть театри взагалі?

Треба обов’язково відриватися від усього радян-
ського, від цих звань – академічний, національний – 
це такий совок жахливий. Нам треба приходити до 
европейської системи, треба позбуватися цих почес-
них звань: заслужений, народний…

Ступка є Ступка, народний він артист чи не на-
родний. Оксана Дмітрієва теж є собою – є в неї зван-
ня, чи немає. Треба геть усього такого позбуватися. 
Як ми це здійснимо – спокійно – чи як завжди кри-
ваво – не знаю.

Ще хочу відповісти на питання, які надійшли від 
наших глядачів заздалегідь, адже наша авдиторія не 
лише в Україні, а й за кордоном. Перше питання – про 
студії театрів ляльок. Як чинити цим студіям, бо ж 
молодь хоче працювати, але не має можливости, бо 
хтось залишився удома, а хтось опинився за кордо-
ном?

З цього приводу поділюсь досвідом роботи зі 
студентами у форматі онлайн. Поміркуймо: театр 
ляльок – це така історія, де ми особливо залежні від 
матеріяльної частини, а водночас – ми ж творці, і 
можемо створити ляльку будь з чого. Я дав студен-
там три теми: війна, надія, перемога. І ось вони мені 
надсилають свої записані ролики. Найкращі будемо 
виставляти, щоб зроблене стало не тільки нашим над-
банням, а й нашою мистецькою боротьбою з агресо-
ром. Така моя порада, це можна зараз зробити, пра-
цюючи онлайн. Ну, і на цьому, в принципі, я хочу 
завершити монолог, і нехай висловлює думку наша 
публіка: що нам зараз ставити, яку драматургію, які 
п’єси, які їхні сенси. Приєднуйтесь, будь ласка.

Майя Гарбузюк: Дякую, пане Михайле, запро-
шую всіх тут присутніх висловлювати свої міркуван-
ня, можливо, у вас є якісь інші ідеї, задуми; ви готові 
продовжити міркування пана Михайла – чи у вас є 
власний досвід, яким би ви хотіли поділитись зараз? 
Ми радо вислухаємо кожного.

Катерина Лавринець: Добрий день. Я б хотіла 
поділитися своїми спостереженнями з приводу ак-
туальности матеріялів. Пригадую, десь на початку 
війни мені треба було прочитати певну книгу, і в мене 
був оригінал російською. Але тоді у мене виникло 
відчуття відторгнення, хоч це була класика. В мене 
на глибинному рівні виникло відчуття, що зараз цього 
абсолютно не хочеться. Думаю, зараз треба підходити 
до вибору матеріялів на рівні відчуттів. Бо зараз це 
теж викликатиме біль у багатьох, принаймні я так 
відчуваю.

Ну, й з приводу сенсів, також на своєму досвіді 
поясню. Можливо, це трохи наївно звучатиме, але 
найбільше лякало, і дуже дивувало те, які існують 
люди, тобто який рівень люті в них. Їх не можна 
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назвати навіть людьми, от хочеться зараз особливо 
з молодшим поколінням, з дітками говорити про цю 
важливість залишатися людиною в будь-яких ситу-
аціях. Говорити про звичайну людяність, щирість і 
доброту. Ось ці сенси нести у світ.

Михайло Урицький: Ви маєте на увазі, Катю, 
людей у лапках, тих, хто в нас катував жінок і дітей 
в Бучі, Ірпіні й Гостомелі?

Катерина Лавринець: Нелюди скоріше. Звірі, 
нелюди.

Михайло Урицький: Стосовно сенсів – от пані 
Майя була на нашому сценічному читанні тексту 
Шмітта “Намалюй мені літак”, і це була така заго-
товка до майбутньої вистави.. а.. наразі от я не знаю, 
чи готовий говорити… Чи можна говорити, що та-
кий злочин хтось здатний виправити, перекреслити 
спокутою? Чи можна взагалі? От я для себе не можу 
цього вирішити. Наразі. Пані Майя, можливо, допо-
може мені?

Майя Гарбузюк: Так, дякую, пане Михайле, я 
саме хотіла навіть не запитати, а поділитися теж яки-
мось досвідом і спостереженням завдяки присутности 
у вас на читанні. Дуже добре, що було саме читання 
і було обговорення. На тому читанні, де мала честь 
бути – а воно для мене стало першим виходом у театр 
після 24-го лютого, побачила багато знайомих облич 
з львівського – і не лише – театрального середовища. 
Попри те, що робота була складна і висловлювались 
суперечливі думки щодо неї, мені думалось тоді про 
інше: про те, що ми зараз неймовірно спраглі театру 
або, принаймні, ось цього простору публічного, де 
можна обмінюватись думками. Знаю, що на наступні 
читання зал за пів години заповнюється на реєстра-
цію, моментально. Це насамперед ознака величезної 
потреби у людському спілкуванні. З одного боку.

А з іншого, коли ми дивилися, слухали вашу ро-
боту, потім почали її обговорювати... Кожен, хто брав 
участь в обговоренні, чи то з залу, чи Ви як режисер, 
чи актори на сцені – кожен оголював себе, і крізь 
кожного з нас починала промовляти наша колективна 
травма. Ми не можемо її позбутись. Здавалось, що 
це чудово розумієш, але коли бачиш, як “по колу” 
люди починають говорити, і в кожного озивається ця 
травма, і в кожного сльози з’являються на очах, і всі 
розуміють, про що говорить інший – розумієш важ-
ливість таких “сеансів”... Я не кажу, що це повторне 
травмування – ні, але це відкриття і проговорення ко-
лективної рани, яка не гоїться. З одного боку – треба 
це робити, з іншого боку треба знати, що ти весь час 
неминуче будеш торкатись цих ран. І напевне нам 
треба вчитися з цим працювати, вміти це передбачати. 
Є таке поняття в культурології – культура рани. Ось 
це напевне про нас. Наша культура поступово нею 
ставатиме, це культура рани, культура травми, і мені 
здається, ми просто не можемо поза це вийти. Поки 

що принаймні. А вже від цього залежить, коли кожен 
із митців вибирає свою авдиторію, свою тему, вони 
можуть бути дуже різні, але однаково мені здається, 
що ми постійно матимемо справу от саме з цією ра-
ною. І ми або торкаємось її, і навіть завдаючи болю – 
лікуємо людину, лікуємо спілкуванням, або, можливо, 
тільки загострюємо біль і робимо ще гірше... 

Михайло Урицький: Мистецтво має торкатись 
душі. А з чим ще треба виходити на сцену? Мені 
дуже сподобалось одна ідея… У Фейсбуці прочитав, 
не пригадую, хтось запропонував, що після війни 
обов’язково треба зняти фільм, і це мусить бути ко-
медія. Про тих ромів, які вкрали танк, про бджіл, які 
на смерть покусали москалів, про бабцю, яка збила 
слоїком дрон... І далі, і далі. Я питаю себе: поставити 
зараз? Наприклад, виявляється – я цього не знав – на 
третьому курсі у нас в університеті треба ставити 
Вертеп. І про що я хочу ставити Вертеп? Про що мож-
на поставити Вертеп? І от я придумав свій Вертеп. 
Здивуєтесь, але першу частину його я придумав за 
два дні до війни.

Якесь таке передчуття, передбачення... Я приду-
мав, що треба ставити не про народження Ісуса, а про 
народження української нації. І Богоматір – Київська 
Оранта, ну а хто забирає Ірода на той світ – має бути 
привид Бандери, обов’язково. Ось такою мала бути 
перша частина. А для другої – сюжетів ще більше. 
І мені дуже подобається ідея про комедію. До речі, 
разом з Уляною Мороз у День театру ми брали участь 
в такому перформансі: на площі Ринок у Львові ми ві-
шали путіна. Викидали його з балкона бібліотеки іме-
ни Романа Іваничука, і до речі, перед своїм від’їздом 
зі Львова, я проходив повз той балкон – і путін там 
висить. Хто буде у Львові – гляньте на балкон біблі-
отеки. Він, падлюка, там висить. 

А в театрі наразі задумали виставу, така робоча 
назва її: “Сто один спосіб убити путіна”. Це має бути 
комедія, Андрій Бондаренко долучився до написання 
тексту. Що з цього вийде – не передбачиш, але я спо-
діваюсь, шось дуже цікаве. Ще у мене таке запитання 
до всіх. Як нам обходитись з російською класикою? 
Я навіть не питаю – будемо ми зараз ставити “Три 
сестри”, чи не будемо, напевне, не будемо. А якщо 
вистава вже в репертуарі ледь не всіх театрів? Як нам 
зараз бути? Чи варто знімати з репертуару, адже є 
видатні вистави?

Або ось така історія: зараз я таки зніматиму свою 
виставу “Оскар”. Тому що там звучать пісні Земфіри. 
І я не хочу зараз це чути, не можу слухати. Якщо змі-
нити музичний ряд, то це буде інша вистава. Може, і 
слід так зробити, або треба зовсім знімати, бо я сам 
не можу витримати… 

Майя Гарбузюк: Ось пишуть зараз в чаті: “В на-
прямку корабля”. Є така версія, колеги, будь ласка, 
дуже хочемо вас почути, вся Україна зараз тут із нами.

Ìихайло УРИЦЬКИЙ
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Володимир Данилюк: Я директор Рівненсько-
го театру ляльок. Буквально сьогодні це питання у 
нас “на черзі” стало, ми обговорювали, що робити 
з репертуаром, з тими виставами, які так чи інакше 
в російській темі. У нас є непогані вистави, ігрові, 
інтерактивні, актор працює з глядачем, з дітьми – ті ж 
“Фіксики”, “Маша і Міша”. Ми допасовували вистави 
до свого театру, тепер переглянули репертуар – понад 
50 вистав. Якогось десятка треба позбутись. Зараз 
ми не думаємо над тим, що далі ставити, ми наразі 
ніби живемо сьогоднішнім днем. Але не хочемо, щоб 
воно мало якесь відношення до росії. Розробили план 
на місяць. Цього тижня у нас мав бути “Теремок”, 
хороша вистава, класика, скажімо так… 25 років цій 
виставі. Але всі сьогодні в один голос – “Міняємо!” 
Не списуємо, а просто відсторонюємо від реперту-
ару. Переключаємось на наше і, звичайно, щось бу-
демо планувати, зараз так чи так зміняться бажання; 
усвідомлюємо необхідність переосмислення речей, 
ті, що наразі потрібні, будемо продумувати. Тож ми 
відсторонилися від цього, навіть якщо добра вистава, 
бо є такі – музичні, є на весь творчий колектив, для 
сімейного перегляду, але ми не хочемо і їх грати.

Михайло Урицький: Я не просто сподіваюсь, 
я впевнений, що український театр має вибухнути, 
взагалі українське мистецтво. Емоційне піднесення не 
може не втілитись у мистецтво. Так, закінчиться війна, 
попереду ще багато сліз, багато будемо плакати, згаду-
вати. Але ми нарешті відірвемося від “золотої орди”, 
радянського союзу і від того, що з ним пов’язано. Про-
тягом століть Україна підживлювала все російське 
мистецтво, метрополія висмоктувала все найкраще, 
що в нас було. Чому Україна не має такої всесвітньо-
відомої літератури? По-перше: висмоктала метропо-
лія; по-друге; розстріляли Українське Відродження, і 
по-третє, і по-... І от маємо унікальний шанс, я дуже 
вірю, що наше майбутнє протягом двох-трьох років 
має вибухнути в світовому масштабі, сподіваюся.

Володимир Данилюк: Я теж сподіваюся, і знаю, 
що так буде. Якщо ми відмовляємось від чогось, зви-
чайно, на те місце має прийти щось нове і спонукати 
до змін.

Майя Гарбузюк: Цілком погоджуюсь із паном 
Михайлом, що ми практично чотириста років жи-
вили собою імперію, яка зростала на наших костях і 
талантах. З неї не те що нічого не виросло, з неї виріс 
демон. І тепер, коли ми обрубаємо йому всі мацаки, і 
голову, сподіваюсь, і тіло – ми тепер маємо працювати 
тільки на самих себе, бачити себе в просторі цивілі-
зованому, европейському і світовому. І це насправді 
переломний момент не тільки в межах двадцятого 
століття, двох чи трьох століть. Це просто тектоніч-
ний поворот, і якщо не зараз, то напевно вже ніколи. 
І тому саме зараз час на те, про що пан Володимир 
говорить – очищення репертуару, пошук нових імен. 

Нині таке цікаве покоління драматургів українських 
народилося. Ми маємо про що і з ким писати й ста-
вити. Тому тут дуже багато завдань, але нас має гріти 
те, що це наші запитання для нас самих, ні для кого 
іншого, нарешті.

Михайло Урицький: Додам ще дещо про зміни в 
нашому театрі. Я дуже сподіваюся, що наше ставлен-
ня до театру ляльок теж зміниться, нарешті ми забуде-
мо формулу Сергія Образцова, що кожна область має 
театр ляльок для дітей, і згадаємо про те, що це театр, 
вид мистецтва, а не окремий сегментик, мовляв, “тут 
ми на діточках заробимо трішечки”; ні, це вид мисте-
цтва, і для дітей в тому числі, і для інклюзивних дітей, 
а що таке інклюзія? Інклюзія – це для всіх! Це містить 
в собі все, для усіх категорій!  Я дуже хочу цих змін, 
тому що театр ляльок – прекрасний вид мистецтва, 
ні на що не схожий, самостійний, йому все доступно: 
від Есхіла і до Шекспіра, абсолютно все.

Володимир Данилюк: І можливостей більше.
Михайло Урицький: Ось тут питання про теа-

тральну критику. До речі, пані Майє, є закид такий 
у бік театральної критики, і вас це стосується також. 
Мені дуже бракує зараз текстів театральних критиків, 
я не бачу текстів Васильєва, я не бачу Ваших текстів. 
Я хочу чути мудре слово, а його нема.

Так от, ми маємо рухатися і в бік театральної кри-
тики, і в бік номенклатури, і в бік митців та директо-
рів театру. Найголовніше: у нас зараз відкриваються 
можливості співпраці й кооперації з европейськими 
театрами, вони охоче і наших митців приймають, 
і погоджуються на різні проєкти. Ми вже до війни 
мали намір здійснити такий міжнародний проєкт в 
Рівному, з НСТДУ, проєкт для режисерів, сценографів 
і драматургів театру ляльок в пошуках нових форм, 
війна зруйнувала наші плани. Але ми обов’язкового 
їх здійснимо.

Уляна Рой: Добрий день, я театрознавець, дя-
кую за розмову, в мене, знаєте, на думці безліч слів: 
місія, візія, багато всього хочеться сказати. Але хай 
буде лише дві репліки. Перша – бачила допис Бернар-
да Огородника, ви, мабуть, знаєте, це голландський 
лялькар, який пережив німецьку окупацію... Він на-
писав своє послання з нагоди Дня театру ляльок і там 
зазначив, що якраз сам дуже часто знаходить можли-
вість висловити те, що неможливо було висловити. 
В його виставах (на жаль, я дивилась лише уривки) 
дійсно є багато такої щемливости, яку звичайний те-
атр не передасть, коли йдеться про знущання, страшні 
моменти війни. Я ще до війни дивилась ті уривки, 
і мене й тоді дійсно проймало, і я думаю, що саме 
театр ляльок має той делікатний інструмент, який 
може говорити про травму глибше, ширше, ба навіть 
легше, ніж театр драматичний. А друге – з приводу 
місії театру – я думала про те, що нам зараз якраз 
треба бути присутніми у світовому контексті.
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У тому контексті присутня російська класика, і 
вона так просто в світі не піде, як йде від нас, вони 
будуть продовжувати використання звичних нарати-
вів, а нам з вами треба пробудужувати наратив про 
українця інакшого. Не просто про розважальних ко-
заків-запорожців, а треба видобувати якісь глибинні 
сенси, які вони в собі бережуть, тримають. 

Святослав Войцеховський1: Слава Україні, ге-
роям слава. 

Я дуже уважно слухав усіх спікерів зараз. Я про-
пав на місяць, пан Михайло знає, у мене були певні 
драматичні обставини в Маріюполі, там у мене вся 
сім’я залишилась. Підтримую усе, що сказав пан Ми-
хайло щодо европейських театрів. Працюю зараз у 
Вроцлаві, в театрі “Мініятюра”, художником з ляльок. 
Ми недавно прийняли до театру Аліну, дівчинку з 
Харкова. Написали терміново проєкт, завдяки якому 
їй нададуть допомогу на пів року чи рік. Я її взяв 
під своє крило. От зараз будемо збирати такого пер-
сонажа – свино-собаку (показує), яка пожиратиме 
все. Наша мета – запустити виставу. Придумаємо так, 
щоб було зручно її грати на площах будь-якого міста. 
Сприятиме в цьому наш директор, він охоче допомо-
же нам, бо каже: “Мій театр – дідусь для тих діток, 
які приїхали”. Щотижня я даю вистави, дві години 
з ними працює Аліна – займається театральними, 
психологічними, музичними вправами.

Планую не просто грати на цих майданчиках 
виставу, яку я вже придумав і яку треба реалізува-
ти – хочу цих німецьких дідусів і бабусь, які досі у 
Ґданську відвідують ресторани, наче нічого не від-
бувається, якось отямити і змушувати викидати гро-
ші мені “в капелюх”, звідки вони будуть надіслані 
комусь із волонтерів в Україну. 

Мені здається, театр ляльок сьогодні має поділи-
тися на театр “заспокоєння” і театр, який відкривати-
ме правду і всі ці страхи. Звісно, він насичений усіма 
трагедіями, які жахали нас ці 55 днів нашої боротьби 
з російським агресором. Бо дехто досі не розуміє, що 
відбувається, або хтось розуміє і реально вимикаєть-
ся – “Мене це не цікавить, я так змучився, я так не 
можу”. Це я чую від своїх колег і знайомих, поляків, 
які тут є. І звісно, психіка не в кожного витримує. 
Тому вважаю, що має бути театр спокою і театр бо-
ротьби. Боротьба – це платформа Інтернет, виступи і 
перформанси на площах, і я продовжую свою діяль-
ність на міжнародних фестивалях – це буде Румунія, 
Угорщина. В Тунісі – відео Бернарда Огородника, 
велика дяка йому за підтримку, він присвятив свою 
виставу Україні. 

1 Текст виступу перекладено українською. 
  Пере клад: Христина Король

Щодо російської драматургії – вона нікому не 
потрібна. Чому так коротко? Тому що вона була ство-
рена тільки для того, аби знищувати нашу культуру 
зсередини. Якщо наш сусід скаже, що ми близько 
розташовані до росії, то ми близько і біля Латвії, і 
Литви. Я думаю, що звільнення хоча б на кілька де-
сятків років від російської драматургії ніяк не вплине 
на мистецтво в цілому в Україні. Тим більше, що це 
все вже не нове – ті вистави, які ми робили, того ж 
Чехова, Достоєвського та інших – кажуть наші росій-
ські свино-собаки, що “это на века”. Хай для них це 
буде так, а для нас ця історія має закінчитися. Це не 
нове, і без цього ми впораємося чудово.

Майя Гарбузюк: Дякую, Станіславе, це прекрас-
но, дякую вам за ваш спіч, він дуже важливий для 
нас, все ж таки ми на великій віддалі, дуже важливо 
чути і знати, що ви відчуваєте на березі Балтійського 
моря, коли ми – тут.

Святослав Войцеховський: Всі, кого я знаю: 
Олег Нестеров, Настя Мєдведєва – харківські випус-
кники – тепер хто в Познані, хто у Варшаві. Я не 
бачив, щоб тут хтось сидів без діла, але знову ж таки, 
хочу ще раз підкреслити: театр ляльок має зараз бути 
як театром заспокоєння для людей, які перебувають 
у підвішеному стані, так і театром боротьби. Тому 
зараз треба всім “покопатися” в думках, витягнути 
все найкраще, що там є і кинути для перемоги. 

Михайло Урицький: Стасе, я додам про театри 
російської федерації. Українська частина UNIMA 
звернулася до міжнародного UNIMA з проханням 
припинити членство росії в цій організації. Це пов’я-
зане з тим, що російські лялькарі не виявили своєї 
позиції. Натомість наші міжнародні партнери пока-
зали нам листа від російської організації UNIMA: 
мовляв, оскільки це державна організація і фінансує 
їх держава, то підписанти вважають: всі країни, які їх 
не підтримують, є ворогамии, і тому вони самі хочуть 
вийти зі складу UNIMA. Я сказав: згода, не треба їх 
затримувати, хай виходять. 

Майя Гарбузюк: Дякую Вам, пане Михайле, та 
усім, хто узяв участь у нашій зустрічі. Побажаємо 
один одному перемоги, миру і радости побачити це.

Михайло Урицький: До перемоги!
Майя Гарбузюк: До перемоги, до побачення, 

слава Україні!
Святослав Войцеховський: Героям Слава!

Розшифровувала Христина Король,
студентка 1 курсу катедри театрознавства та 
акторської майстерности 
ЛНУ імени Івана Франка

Повна версія:
https://www.youtube.com/watch?v=MoFiiAJMqt4

Ìихайло УРИЦЬКИЙ
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Майя Гарбузюк: Наш гість сьогодні – Олександр 
Книга, народний артист України, генеральний дирек-
тор, художній керівник Херсонського академічного 
обласного музично-драматичного театру імени Мико-
ли Куліша, засновник і багаторічний керівник міжна-
родного, одного з найстаріших в Україні, фестивалю 
“Мельпомена Таврії”, голова Евразійської театраль-
ної асоціяції і просто символ сучасного українського 
міста Херсон. Хочу подякувати панові Олександру за 
згоду на цю зустріч і нагадати, що ще зовсім недавно 
ми всі під світлиною пана Олександра на Фейсбуці 
писали розпачливі слова, почувши новину про його 
арешт російськими окупантами на підконтрольній 
їм Херсонщині. Ця новина нас всіх глибоко вразила, 
і тому нашу сьогоднішню зустріч, яка напевно чи не 
найменше буде лекцією, а найбільше діялогом, я б хо-
тіла розпочати із запитання, яке стосується особисто-
го досвіду. Будь ласка, пане Олександре, розкажіть, 
як це: війна, театр, Херсон, окупація, Ви?

Олександр Книга: Дякую. Для мене особисто 
вій на почалася, як і для кожного українця, вранці 
24-го, коли прогриміли перші вибухи. А вони були 
якраз поруч, я живу не в самому Херсоні, а в Олеш-
ках, це на лівому березі Дніпра. У нас там поряд вій-

Олександр КНИГА

ськова частина, куди й прилетіло. Ну, звісно, в Хер-
сон, знаменита Чорнобаївка, туди вперше прилетіла 
ракета і ми прокинулися від цих вибухів, а потім уже 
отримали повідомлення від друзів, що розпочалася 
війна. Я впав буквально в машину, поїхав до театру, 
треба було все зрозуміти, вимкнути світло… Що буде 
відбуватися? Побув в театрі до обіду. Гриміло під 
Херсоном просто неможливо, і я намагався поверну-
тися додому. Коли ми під’їхали з водієм, машини не 
рухались в той бік, на лівий берег. Мені передзвонив 
товариш і каже: “Ти де?” Я кажу: “Стою на мосту, 
намагаюсь проїхати додому, бо сім’я вся там… діти”. 
Він каже: “Повертайся, там уже танки”… “Які танки? 
Ми стоїмо на мосту” Він каже “Розвертайся, прошу 
тебе там уже… все”. І ми тільки розвернулися почали 
повертатися в цей час налетіли гелікоптери і висадив-
ся десант. І дійсно з’явилися танки і вже були вибухи 
і ми просто тікали до Херсона вже під ракетами, як то 
кажуть. І потім мене друзі перевезли вже до Олешок. 
Отак з 24-го для нас розпочалася війна. Наступного 
дня ми шукали якісь запаси продуктів; ми навіть ні-
куди не планували виїжджати, куди їхати, яким чи-
ном їхати, що робити… Тут усе: діти, театр. І отак 
розпочалася війна, місто захопили буквально вдень. 

В²ДКРИÒИЙ КНИГА

26 квітня 2022 р.
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Наші люди не можуть сидіти на місці, і почали 
викладати, присилати відео. Ви повинні зрозуміти: 
від самого Каланчака, від Криму до Херсона там 
сто кілометрів. Оці сто кілометрів були просто всі-
яні розтрощеною технікою орків. Розбиті танки, 
БМП, “гради” стояли, все це було просто знищено 
вщент, наші величезний спротив робили. Але тих 
сунуло стільки, шо просто, мабуть, не можна було 
зупинити. Всі ці дні гриміло, літало, літали літаки 
і гвинтокрили. А вони бігли на Миколаїв. Міст за-
хопили, зв’язку з Херсоном не було. І отак от для 
нас почалася війна. Ми читали це тільки в книжках, 
ніколи не думали, що саме в цей період ми зможемо 
на собі таке відчути. Коли зникають продукти, коли 
черги в аптеках, ти не можеш ліки купити, ти ними 
не запасався, приймати потрібно якісь пігулки кожен 
день, і їх немає. І ці кілометрові черги, ви собі не 
можете уявити. На превеликий жаль, я змушений був 
видаляти всі відео, тому що потім, коли ми їздили 
через блокпости, орки перевіряли наші телефони, 
там все довелося видалити. Ну таким чином було, 
на превеликий жаль. Ми цю історію, яку ми будемо 
писати, історію цієї війни, не зовсім зможемо проі-
люструвати, вона залишається тільки у нас у голові, 
у серці. Але коли ти їдеш і біля АТБ магазину стоїть 
кілометрова черга і ти зупиняєшся і питаєш “А що 
там?”, а люди кажуть “А ми не знаєм що є, ну стоїмо 
може щось є”, а завозу не було, ніяких продуктів. 
Вони прийшли – і все зупинилося, ніяких поставок, 
нічого. 

 Але знаєте, що мене тішило з перших днів? Са-
моорганізація наших людей настільки велика, що 
ми не чекали якихось вказівок, розпоряджень, в цей 
час все працювало. Ми, наприклад, у театрі тут же 
подзвонили черговим, відкрили бомбосховище, і до 
нас прибігло дуже багато людей. Це були і працівники 
театрів, і люди, що якраз потрапили до нас, от з села 
Антонівка біля мосту, вони потрапили під “роздачу” 
зразу, там були зруйновані будинки і не було газу, не 
було світла і деякі сім’ї до нас теж виїжджали і люди 
жили у нашому бомбосховищі. Більше як сімдесят 
людей. У нас, слава Богу, в театрі є і кухня, і все, вони 
мали змогу приготувати собі їжу якусь і хотіли вже 
волонтерити, десь щось шукати, якісь продукти заво-
зити, всі швидко зорганізувались. Так було і у нас на 
вулиці. Хлопці зібрались на другий чи на третій день 
і сказали: нікого немає. Міліція поїхала, поліції немає. 
Треба збиратися, будемо патрулювати вулиці, тому що 
мародери вийшли буквально на другий день, а уявіть 
собі – якщо немає продуктів, то цих мародерів завтра 
з’явиться ще більше. А в цей час дуже багато виїха-
ло, покидали свої будинки напризволяще, там нікого 
немає. І ми ходили вночі, хоча, чесно було страшно, 

ми не мали зброї, ходили тільки з ліхтариками. Такі 
виникали легенди. На другий день чергування чутка 
пішла Олешками, що з’явилися орки, з автоматами, 
а ззаду ніби їхали бронемашини. А це ми йшли про-
сто з ліхтариками. Знаєте, людські страхи! Ми потім 
створювали групу, пояснювали, що – “будь ласка, як 
хтось бачить тут злодія телефонуйте, ми приїдемо 
розберемось”. Оце була сила наших людей, і вона 
давала надію, яка потім для мене особисто стала якась 
така знакова. 

Я сорок днів був у цій окупації. Днів через десять 
ти починаєш ловити себе на тому, що кожний шум 
машини відчуваєш спиною, і це якийсь страх, десь 
там на підсвідомості, він весь час присутній. І ти не 
можеш їсти, не можеш спати, ти весь час слухаєш, 
сім’я в цей час живе в підвалі, ти десь там нагорі 
намагаєшся попередити, а воно десь там зривається, 
летить... Як в кіно, знаєте, а коли ти починаєш це 
відчувати, для тебе це не реальність а якась, якась 
вистава; отак для мене було. Але потім розумієш, 
що це страшно. 

Майя Гарбузюк: У цей час, про який Ви гово-
рите, ми багато чули про протести в Херсоні, на які 
ми дивилися звідси як на диво зі сльозами і страхом, 
зі зворушенням. Ми переживали, дивлячись на те, як 
стоїть Херсон. Це виглядало просто якимсь безум-
ством. Звідки в людей такий опір, така сила? 

Олександр Книга: Знаєте, для мене Херсон 
завжди був українським. Казали часом: російсько-
мовне місто, і щось у них не так… Це сходу біль-
ше стосувалось, мабуть, зокрема й через те, що там 
працювало телебачення. У нас в Херсоні цього не 
було, по-перше. А по-друге от я, як керівник театру, з 
колективом багато сили витратив на те, щоб в касира 
театру не питали, якою мовою виставу грають. Ми ви-
тратили багато часу, щоб переконати людей, що коли 
ти граєш від душі – ти граєш рідною мовою, і це не 
викликає подиву. І в нас уже років десять-п’ятнадцять 
як у касі театру не питали, якою мовою вистава. Без 
лозунгів – ми просто робили свою справу.

І тепер ми зразу сказали: Херсон – українське 
місто. Ми вийшли на той міст, який з’єднує правий і 
лівий береги Дніпра, у театрі пошили жовто-блакитні 
полотнища, і сказали: Херсон – це Україна. Рашис-
ти пробігли туди на Миколаїв, і коли їм там почали 
“насипати”, вони кинулись, заповнили лівий берег 
Дніпра, от якраз Олешки, побігли до Рибальчого, до 
інших сіл, до козачих таборів. Вони ховались, чесно 
кажучи, бо їм так всипали! Ми побачили вже букваль-
но днів, мабуть, через п’ять, в Олешках побачили, 
перших цих рашистів, які почали з’являтися в ма-
газинах, іще десь, чи на машинах, на яких “зетки” 
намальовані. 

 Олександр КНИГА
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А Херсон? Ми ж люди, колективна істота, ми 
повинні відчувати один одного. І коли кілька днів 
ми просиділи в невідомости, то виникло бажання 
вийти. І у соцмережах з’явилися заклики: виходимо, 
виходимо на центральну площу! І Херсон вийшов, 
вийшло дуже багато людей. В Олешках ми вийшли 
восьмого березня. Я пам’ятаю цей день: заїхав на 
ринок, буквально копійки коштували тюльпани, тому 
що люди ж їх виростили – мали надію заробити. А 
тому продавали – за копійки. Я купив оберемок і 
телефоную своїм у театр: “Зараз приїду, хочу при-
вітати всіх жінок, що у нас в бомбосховищі”. І мені 
всі в один голос: “не їдьте, будь ласка, тому що там 
почали ходити чутки, що якісь списки… на мосту 
вас заберуть зразу, не треба”. Я тоді прийшов було 
на центральну площу в Олешки, і там було багато жі-
нок. Просто навіть мерія не сподівалась, що стільки 
людей вийде в Олешках. Це взагалі місто своєрідне, 
люди завжди займалися вирощуванням овочів. Вони 
весь час в роботі, в теплицях, там ніколи від того 
відірватися. І тут – декілька тисяч вийшло! І я по-
чав роздавати тюльпани просто в руки жінкам. Був 
справді величезний мітинг. Отак Херсон розпочав, 
і потім почали вже в Каховці, вийшли в Голій При-
стані, у всіх містах. Дійсно люди голими руками ці 
бронетранспортери змушували виїхати, солдат, які 
стояли, відтісняли. Ми відчували свою надзвичайну 
силу. 

Чотирнадцятого числа – це день звільнення Хер-
сона від німецьких фашистів – вийшло просто неймо-
вірна кількість людей! А в цей час там рашисти зніма-
ли фільм, зібрали з десяток чоловік, когось привезли 
і знімали фільм під своїм хештегом… ніби вперше за 
тридцять років цієї незалежної України люди мають 
змогу принести квіти на могилу…

 І саме в цей час, коли вони знімали “свої фільми”, 
прийшла ота велика маса люду. Ви б бачили, як розбі-
галися ті “товариші”, які там розпочали розповідати 
щось своє на телебаченні! І саме тому їм не вдалася 
херсонська республіка. Люди не виходили, не брали 
продукти. Машини стояли на площі, демонстратив-
но якихось бабуньок привозили з Криму, роздавали 
щось, а люди не брали, навіть хтось якщо й ходив бра-
ти, то демонстративно викидав ці продукти – попри 
те, що в цей час уже нічого не можна було знайти в 
магазинах. Певна гордість була в тому, що не можна 
було з цієї руки взагалі щось брати. 

Коли заїхав кримський “Собор”, то тут уже була 
дещо інша історія. Вони почали дуже грубо розганя-
ти мітинги, стріляли гумовими кулями під ноги, по 
ногах дівчат. В них було завдання – розігнати. І от 
уже під кінець місяця прийшли до мене додому. Я 
відчував, що це може статись. Вранці прокинулися 

від того, що вуркоче якась машина під будинком. Ви-
глянули у вікно – а тут кулемет на тебе націлений. І 
будинок оточений з усіх боків. Ви знаєте, це теж було 
якесь для мене кіно: сорок чоловіків з автоматами і 
з кулеметами, з бронемашинами оточують твій бу-
динок, снайпери сидять на новобудовах у сусідів, 
перекривається вулиця і тебе змушують вийти з дому. 
Частина сім’ї вже поїхала, бо в нас було на початок 
війни одинадцять осіб, вони ночували в підвалі, а 
вже потім старший син виїхав з сім’єю. Тут зали-
шилися нас шестеро чоловік. Був обшук. Претензій 
не бракувало: ви організатор мітингів; ви роздавали 
гроші на мітингах. Я намагався пояснити, що в нас 
люди звикли ходити на мітинги. У нас що не сесія, 
так мітинг. Потім, звісно, був арешт, мене забрали, але 
дякуючи вам, величезному розголосу... Я це вже потім 
зрозумів, аналізуючи ситуацію. Мене тоді допитували 
цілий день, а надвечір цей “товариш” спитав: “У вас 
так много друзей?”, я відповів: “Багато років працюю, 
може, тому так багато друзів у мене”. От тоді мене 
і відпустили. Так що був такий досвід, довелося у 
камері посидіти і відчути, як це, коли тобі натягують 
шапку на очі і кудись ведуть східцями, нахиляючи 
голову. Знаєте, я тоді зрозумів ті відчуття, мабуть, 
які Куліш наш і Курбас відчували в той час, коли їх 
теж забирали. 

Майя Гарбузюк: Ми от на попередніх наших 
зустрічах, лекціях зокрема Світлани Михайлівни 
Максименко, говорили про досвід театрів в роки Дру-
гої світової війни. Питання колаборації, спів праці, 
неодно значности, різних стратегій театральних мит-
ців. А скажіть, будь ласка, про ваш колектив, якщо 
це можливо. Чи він однорідний в своїх переконаннях 
був, є? Тому що ми прекрасно розуміємо – війна, жит-
тя людей… 

Олександр Книга: Я гордий з того, що колектив 
наш дійсно є колективом, що він в основній своїй масі 
був патріотичний до неймовірности. І звісно, після 
війни ми дізнаємось, що хтось, може, мав іншу думку. 
У нас група, в якій ми спілкуємося, називається “Роз-
пис”, де ми всі завдання виставляємо творчому скла-
ду. То я не бачив паніки, чи якоїсь ворожої ідеї. Всі 
були налаштовані на те, що ми – Україна, український 
театр, нам ніхто не може нічого диктувати. Потім, 
коли мене ще запрошували… на бесіди, загарбники 
намагалися сказати: “Гаразд… Хай театр працює, 
Ви грайте вистави. А ми подивимось, які ви вистави 
будете грати”. Я казав: “Ви знаєте, за роки роботи 
мені ніхто не диктував нічого, я 33 роки директор 
театру, художній керівник і ніхто не диктував, яку 
виставу мені ставити, для мене це дико. А ви завтра 
будете говорити мені, праворуч чи ліворуч йти чи 
прямо дивитися. Яким чином?” 
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У нас тоді було прохання від мера: щоб людей 
заспокоювати, хай оркестр грає у дворі мерії. Я зу-
стрів диригента і частину режисерів, а в нас якраз 
диригент – біженець із Луганського театру. Він до нас 
приїхав в 2014 році і залишився, і частина музикантів 
вже потрапляли в таку ситуацію, в якій ми опинилися 
зараз. Вони сказали: “Як це буде виглядати? Вони 
знімуть картинку, що в нас все добре, шо ми граємо”. 
І ми вирішили: все, ми не будемо навіть обіцяти ні-
кому нічого. Я, правда, сказав меру: “Якщо ми й бу-
демо щось грати, то тільки Гімн України і українські 
пісні. Влаштує це окупантів? Скажіть їм – ми готові 
виходити і грати перед мерією Гімн України!”. Але 
цього не сталось, і слава Богу, тому що ми вирішили: 
будемо онлайн проводити репетиції і домовились з 
диригентом, що він створить українську програму. 
Ми поставили собі за завдання: наступного дня після 
звільнення Херсона ми повинні зіграти вистави, по-
винні зіграти на площі концерти, ми зробимо все для 
того, щоб весь Херсон зрозумів: прийшла перемога! 
Це звільнення, і ми нікому не віддамо ані клаптика 
землі, ані свої ідеї.

 І так зараз ми працюємо, Сергій Павлюк виїхав. 
Слава Богу, зміг вирватися, тому що там теж були 
проблеми, зламали йому в будинку двері. Тепер ми 
проводимо онлайн репетиції. 

Майя Гарбузюк: Пане Олександре, Ви зараз у 
Львові. Над чим працюєте? Це дуже важливо нам 
почути. Тут зібралась широка авдиторія – уся Украї-
на, наші колеги, друзі-театрознавці, перекладачі, ди-
пломати з Туреччини. Раді вітати Олександра Кучму, 
Ельвіру Загурську, з сонячної, світлої, теплої, майже 
літньої Туреччини. Добре, що ви з нами. Дякуємо. 

Ельвіра Загурська: Навзаєм, ми раді, дуже че-
кали зустрічі, такої потрібної в цей час.

Олександр Книга: У нас було стільки планів! 
Двадцять третього відбулася прем’єра, до якої ми 
дуже довго готувалися. За Панчем (“Вічність і ще 
один день”) ми робили першу імерсивну виставу, де 
було задіяно всі наші сценічні майданчики. Глядач 
повинен був обирати фінал вистави – чи то буде по-
зитив, а чи драма, чи комедія. Ми ставили собі на 
меті створити виставу, щоб кілька разів можна було 
прийти на перегляд і кожного разу дивитись інший 
фінал. Уявляєте – всі квитки були продані, хоча чима-
ло коштували. Чотири декорації на всіх сценах, весь 
театр задіяний, а глядачів – лише сто двадцять осіб, не 
більше. Прем’єрні покази також мали бути двадцять 
четвертого і двадцять п’ятого лютого. До речі, Олек-
сандр Кучма тут, з нами – а ми повинні були спільний 
проєкт робити, до нас приїхав уже режисер Кудилай 
Абдулікара із Стамбула, і ми мусимо “Калігулу” ви-
пускати, але “Калігулу” не Камю, а турецького автора. 

Олександр перекладачем був. Прем’єра планувалася 
на 27 березня, на Міжнародний день театру. Ми так 
задумали – на Міжнародний день театру реалізувати 
міжнародний проєкт!

Збиралися втілювати ще один план. Я вже роз-
повідав, як позаминулого року на День театру (це 
був ще ковідний рік) уперше втілювали мрії простих 
херсонців, які стали бізнесменами, десь працювали 
в інших сферах, але свого часу мріяли стати актора-
ми. Ми продали на День театру дванадцять ролей у 
виставі “Дванадцять стільців”. І навіть самі, чесно 
кажучи, не сподівалися, що наша ідея буде настільки 
потужна. Ми продали чотирнадцять ролей, вторгува-
ли триста тисяч гривень, навіть чоловіки змагалися 
за те, аби придбати ролі. Уявіть собі, якщо там роль 
продавали за дванадцять тисяч! Тому що дванад-
цять, так, дванадцять, ми гралися з цифрами. Шарф 
коштував тисячу, і в мене деякі чоловіки купили по 
тридцять одній, по тридцять дві тисячі ролі. Люди, 
які купили ролі, ходили на репетиції, були на всіх 
тренажах, ми намагались для них вибудувати цей 
процес: заняття вокалом, заняття хореографією, 
сценічною мовою, ще чимось, щоб підготувати їх 
до репетицій. І це вдалося, це було такою бомбою в 
Херсоні! Ми зіграли десять прем’єр на Новий рік, 
де квитки від тисячу гривень коштували, весь бо-
монд херсонський приходив дивитися на цих своїх 
товаришів. Тож нам тоді вдалося цю гру запустити, 
і ми побачили, що вона дає ефект. Я просто шаленів 
від цих людей – як їх перло! До Нового року ми 
відіграли ці вистави – і я подумав, що все, проєкт 
завершено. Ось вам диплом, спеціяльну вечірку зро-
били, знаєте як в театрі – прем’єра, фуршет, музика, 
гості і таке інше. Вони кажуть: “А ми що – вже не 
будемо грати?”. І після Нового року знову просять: 
“А можна – там стоїть вистава в репертуарі – ми 
її зіграємо?”. І люди ще грали в січні вистави, та 
так, що ми хотіли другу серію запустити. І збира-
лись якраз на День театру нову серію запустити, 
вже була ідея, це повинна була бути дитяча вистава, 
благодійна вистава, ми знову продавали ролі, було 
бажання цих людей продовжити спілкування. Так 
що були плани величезні, я переконаний, що ми їх 
обов’язково втілимо, тому що я оптиміст до остан-
ньої своєї клітини, як то кажуть, і я точно знаю, шо 
ми обов’язково відіграємо виставу, ми обов’язково 
зробимо фестиваль, який ми зараз тут у Львові по-
чинаємо готувати. 

У підготовці нашого фестивалю задіяні не тільки 
львів’яни, а й уся наша команда. Бо ми за ці дні зібра-
лися, і вже всі є в соцмережах, і працюємо над тим, 
щоб десятого червня, за будь якої погоди в Херсоні 
відбувся двадцять четвертий міжнародний театраль-

 Олександр КНИГА
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ний фестиваль “Мельпомена Таврії”. І він обов’яз-
ково відбудеться, за вашої підтримки – обов’язково.

Майя Гарбузюк: Дякую. Про це, власне, йдеться. 
Мені здається, даруйте, що Вашої енергії і Вашого на-
тхнення Львову точно бракувало. Чи можете більше 
розповісти про комунікацію з львівським театраль-
ним середовищем? 

Олександр Книга: Я дуже радий з цього, тішу-
ся. Дякую пані Мирославі Циганик, вона допомогла 
зібрати цих людей. Я в принципі знайомий з усіма, 
тому що майже кожен львівський театр бував у нас 
на фестивалі, ми навіть з Оперою в минулому році 
вели перемовини, з Василем Вовкуном домовлялись, 
мені хотілось оперу в Херсон привезти і щоб херсонці 
до такого виду мистецтва доторкнулися обов’язково. 
Тому було не складно зібрати – з одного боку. А з 
іншого – так буває, що потрібно сторонній людині 
з’явитися, аби згуртувались усі, а ідея в нас спільна 
для всіх – і вона цікава. Думаю, що наша сила – в 
об’єднанні. Я вже про це говорив – якраз війна додає 
нових барв до цього всього, і ми зробимо цю потужну 
справу, бо це потрібно людям. 

Ви знаєте, я взагалі переконаний, що театр як мис-
тецтво має надзвичайний лікувальний чи медичний 
ефект. Сьогодні ми зрозуміли, що культура мала би 
мати більшу підтримку від держави, щоб не було отих 
сепаратистів, які перебігають. От, до прикладу, стою 
біля театру перед виставою, зустрічаю херсонців. Я 
їх знаю, точніше, вони знають мене. Я може не знаю 
їхніх прізвищ, але вони вітаються, щось питають – я 
їм відповідаю, і це – тисячі людей. Я дивлюсь в очі 
тих людей, які приходять в театр перед виставою. 
Вони після роботи, біжать, щоб не спізнитися, а ще 
треба каву випити. Тому що я намагався, щоб це був 
ритуал. Знаєте, щоб театр не просто – прибіг, сів у 
залі, подивився виставу і побіг. А щоб ти прийшов, 
щоб це був похід в театр – ти мав прийти і випити 
каву, в антракті поспілкуватись, після вистави зали-
шитись, автограф взяти. І от я дивлюсь в очі людей, 
які виходять з зали – це зовсім інші люди, це зовсім 
інші очі! Це і є той катарсис, про який ми з вами 
говоримо і знаємо. Так от за ту різницю в очах у цих 
людей, які кожного дня приходять в театр, і потрібно 
давати гроші театрам, філармоніям, мистецтву вза-
галі. Бо це мистецтво і робить нас нацією, творить 
національну культуру в різних її проявах. Хай вона 
буде різна. Хай буде цей театр як веселка – різно-
барвний. І тоді не буде запитань про те чи европей-
ський ми театр… Та европейський… Я знаю давно 
уже, я їжджу дуже багато, наш театр гастролює всі 
ці роки: ми були в Парижі, в Португалії, Угорщині, 
Румунії. Ми скрізь були, бо просто збирали друзів, 
казали: “допоможіть” – і їхали пробивати цю дорогу. 

Звісно, і фестиваль допомагав спілкуватися, тому 
що це були вже знайомі люди-друзі. Я, дивлячись на 
европейський театр, розумію, що ми не гірші, що ми 
також для них можемо робити якісь відкриття, коли 
вони шаленіють від нашої пісні, яка йде від душі, від 
серця; коли людина не розуміє, про що ти співаєш, 
але вона сидить і плаче. І це дуже потрібно, і саме 
може тому ми утвердили за ці роки в Херсоні театр 
як одну з фундаментальних мистецьких локацій, яку 
знають, яку люблять. 

Театр повинен бути різним – когось заспокоїти, 
комусь дати надію, а інколи вивернути і показати, 
носом тикнути в те, що “ось подивись як ти люди-
но робиш негарні речі”. Ми дуже багато проєктів 
робимо соціяльних, зокрема з Віталієм Проньком... 
Ми колись втілили мрію хлопчини, який в дитячому 
будинку виховувався, людина з особливими потреба-
ми. І ми долю влаштували хлопцю. Ми його взяли в 
театр, поставили на нього виставу “Каліка з острова 
Інішмаан”, він одружився, ми домоглися для нього 
квартири в міської влади. Він – актор, потужний ак-
тор нашого театру. І таких речей дуже багато. Якщо 
може в великому місті доля тих глядачів, які прихо-
дять, розчиняється, то у Херсоні – ні. Ми за сезон 
обслуговували під сто сімдесят тисяч херсонців – при 
населенні міста триста п’ятдесят тисяч мешканців. 
Розумію, що хтось приходив десять разів, а хтось – 
один, але це – велика сила впливу театру на соціюм, 
і ми це відчували й намагалися весь час дати нову 
ідею, нову думку. 

Майя Гарбузюк: Розкажіть, будь ласка, про ко-
роткотермінові і довготермінові перспективи вашої 
співпраці у складі Европейської театральної асоціяції. 

Олександр Книга: Безумовно, без цього про-
сто неможливо. Я дякую Вам за це питання. Ми бу-
квально вчора розмовляли із Кубілаєм Ерделікар –це 
секретар Евразійської Асоціяції, який знаходиться 
в Стамбулі. У нас повинна була відбутись зустріч 
третьої асамблеї Евразійської Асоціяції у Херсоні під 
час фестивалю “Мельпомена Таврії”. Мали приїхати 
представники двадцяти п’яти країн світу. У жовтні 
минулого року в Португалії відбулась друга Асамб-
лея, де було двадцять країн. Це важлив  співпраця і 
цікавий досвід. 

“Мельпомену” ми все одно проведемо, вона 
відбудеться – просто кожний театр зіграє виставу у 
себе на сцені, але це буде в загальних рамках нашого 
фестивалю. Ми також вже домовилися, що п’ятнад-
цятого липня в Грузії, в Озургерті,ї буде відбуватися 
міжнародний фестиваль, де ми будемо представлені. 
Це, до речі, район, який є дружнім з Херсонщиною. 
У Португалії, в місті Брага – це третє місто, за роз-
міром в Португалії, духовний центр Португалії – там 
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теж фестиваль міжнародний. І ми навіть дивилися 
вже локацію, ходили обговорювали, яким чином все 
організувати. Місто змагається за звання культурної 
столиці Европи, і хоч це. в двадцять сьомому році 
буде, а вже сьогодні мер вкладає кошти для того, щоб 
спільноту світову привабити до свого міста. Бачите, 
як вкладає гроші Европа для того, щоб розвивалося 
мистецтво і міста мали змогу відчувати себе куль-
турними столицями Европи. От я думаю, що після 
війни так буде і у нас в Україні, тому що сьогодні ми 
в тренді, сьогодні Україну знають скрізь, сьогодні вже 
точно нас не сплутають ні з ким. І коли говориш, що 
з України – не треба пояснювати, що це не росія і не 
радянський союз, а окрема держава. 

Майя Гарбузюк: Дякую! Переходимо до запи-
тань від авдиторії. Перше з них звучить так: “Пане 
Олександре, яким Ви бачите театр сьогодні і чи по-
трібний він взагалі?”. 

Олександр Книга: Знаєте, театру немає меж. І 
щиро скажу, що театр для мене повинен бути різно-
барвним як веселка, як сім нот. Без літератури, без 
театру, без музики – як людина може розвиватися, як 
вона може рухатись, як вона може піднімати свій емо-
ційний тонус? Вона просто не може існувати. Якщо ти 
людина мисляча, то візьмеш книжку, прочитаєш, хоча 
в останні роки винуватять, мовляв, українці менше 
читають, але насправді вони читають. Я це спостері-
гаю, завдяки тому ж фестивалю “Мельпомена Таврії”. 
У нас завжди була літературна складова, літературна 
сцена, як ми називали. І за ці роки всі письмен ники 
України перебували в нас на фестивалях, вони дарува-
ли своє мистецтво, у нас народжувались нові проєкти, 
наприклад, з братами Капрановими… 

Я все своє життя віддав театру, може тому, що 
народився в переддень Міжнародного дня театру. 
І мріяв про долю актора. І так сталося в житті, що 
може не всі ролі зіграв, які б хотів, але зіграв дуже 
багато, будучи студентом і потім. Коли став дирек-
тором, зарікся, що не буду ставити в своєму театрі 
вистави, хоча й режисер за освітою. Для мене якраз 
втіленням режисерських амбіцій стало влаштування 
великих свят, фестивалів, вечірок. От наш “Лісовий 
театр” – виник як фестиваль на фестивалі, як один з 
елементів театру. Усі ці роки я намагався в Херсон 
привезти на фестиваль те, що не міг сам у своєму 
театрі народити. Якусь цікаву виставу, якусь цікаву 
форму, якийсь вид театру. І ми за ці роки багато чого 
перепробували, грали вистави скрізь, де можна собі 
уявити: на озерах, в парках, в лісах, в храмах, в роз-
валених будинках культури, щоб привернути увагу. 
Ми для себе зрозуміли – театр настільки непередба-
чуваний, настільки різнобарвний, що можна дивувати 
будь-де. І тому для мене навіть не існує от такого 

розуміння, що театр сьогодні є – завтра його не буде. 
Він буде обов’язково. Ми говоримо про кола театру: 
одне коло – це гра всередині театру. Ми граємо в те-
атр, створюємо традиції, ось – режисер, ось – актори, 
якісь свята, які ми святкуємо. Потім – середнє коло, 
де ти підтягуєш місто і приходить до тебе глядач, ти 
йому щось пропонуєш. А потім ще величезне коло – 
коли ми втягуємо в гру інші міста, цілі країни, і так 
далі…Воно працює, справді, ми граємо в цю гру і 
вона цікава.

Майя Гарбузюк: Дуже важливо, що цю гру не 
може порушити війна. І наразі це чи не найголовні-
ший – для мене особисто – висновок. Звертаюсь до 
авдиторії з проханням ставити питання безпосеред-
ньо. Запитуйте, будь ласка.

Олександр Книга: Я відкрита книга. В мене є 
така футболка з хештегом, мені молодь подарувала. 
“Відкрита книга” – тому що я готовий відповісти на 
будь-яке ваше питання.

Світлана Максименко: Серед майданчиків хер-
сонського театру Ви не назвали Олешківські піски, і 
я хочу знати, в якому стані вона тепер. Театр у Вашій 
“Чумацькій криниці” – чи й туди орки добралися? 
Дуже переживаю, чи живий ліс. І ще ви не згада-
ли церкву, де відбувалися пісенні вистави, зокрема 
Наталки Половинки. Хочу підкреслити, що Ваші 
майданчики значно ширші. Що зараз відбувається 
в Олешківських пісках і що відбувається з Вашим 
зеленим театром?

Олександр Книга: Це мій біль, тому що дванад-
цять останніх років я витрачав зусилля свої і власної 
сім’ї на те, щоб створити нашу “Чумацьку криницю”. 
Ви знаєте, був бій поряд. Коли їх шугнули з асфальту, 
коли там стільки машин було, що не могли танки про-
їхати через трупи їхніх, вони поїхали через ліс, істо-
ричною дорогою, де розташована наша база. І там був 
бій. Нам розвалили танками паркан, спалили поруч 
поселення. Будиночки із солом’яними дахами – нашо-
го друга – вони горіли, але пожежа обійшла повністю 
весь наш Зелений театр, зайшла в ліс і погасла. Ми 
поїхали звідти, розуміючи так: якщо ми повернемося, 
то відновлюватимемо, а якщо ми не повернемося – 
будемо будувати щось в іншому місті. Ми з сім’єю 
прийняли таке рішення. Тому сьогоднішній Зелений 
театр є і маємо надію, що залишиться, організуємо 
там ще не одну виставу. До речі, пропоную, кому ці-
каво, подивитись на ютубі “Лісовий театр” – канал 
“Україна” знімав про нас передачу, невеличкий фільм 
про наш Лісовий театр. Думаю, варто про нього ще 
окремо якось поговорити. 

Світлана Максименко: Друге запитання: чи 
можете Ви анонсувати, в якому вигляді буде відбу-
ватися “Мельпомена Таврії” цього року? Якщо можна 

 Олександр КНИГА
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коротко, але згідно з законами анонсу. Заінтригуйте 
нас, що це буде? 

Олександр Книга: Всю театральну спільноту 
України і Евразійської асоціяції піднімаємо з такою 
ідеєю – від десятого до двадцятого червня кожен те-
атр грає виставу на своїй сцені. Це не буде коштувати 
якихось грошей. Театри грають вистави під хештегом 
міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена 
Таврії”. Таким чином проголошуємо Херсонщині, 
світу, світовому театру, що ми єдині, що ми є, що нас 
не зламала війна, і що нас не перемогти, тому що 
українське мистецтво, український театр буде жити, 
тому що корені в нього дуже міцні і потужні. Оце 
мабуть єдиний головний і основний посил. Мені дуже 
хочеться херсонців підтримати, тому що фестиваль 
для Херсону, для Херсонщини, – дуже знакова подія, 
тому що тисячі людей його чекали кожного року і ми 
хочемо дати їм знову цю надію, що він відбудеться і 
відбудеться за будь-якої погоди й за будь-якої ситуації. 

Світлана Максименко: Хочу сказати: те, що за-
раз відбувається в Херсоні на цій величезній площі, 
де люди голіруч стоять перед озброєними окупанта-
ми – це заслуга “Мельпомени Таврії”. Це моє глибоке 
переконання, бо такої кількости людей на вулицях 
перед обласною адміністрацією, перед всіма площа-
ми я бачила тільки під час фестивалю “Мельпомена 
Таврії”. Тому Херсон український завдяки україн-
ському театру і Вашому фестивалю. Дякую! 

Олександр Книга: Я продовжу – і повернусь – 
буквально на секунди – назад в історію. Ми приду-
мали фестиваль і зробили цей карнавал спеціяльно 
тому, що в ті роки (1998-ий рік) в театр ходили мало, 
ми грали виставу на десять чоловік в залі і мене це 
завжди засмучувало. Ну як же? Є колектив, є театр. 
Ну невже ніхто не знає, що це є? І коли ми планува-
ли фестиваль, одразу виникла ідея вийти на вули-
цю, з театрами-учасниками разом, хай нас побачать! 
Коли ми у вуличних костюмах вийшли вперше на 
центральну площу – а було тоді, пам’ятаю, вісім чи 
десять театрів, – мене викликали до губернатора. “Ви 
що, на забастовку вийшли?”. Тому що в ті часи вихо-
дили на площу тільки бастувати. І вже у минулому 
році було тисяч вісім, мабуть, на нашому карнавалі, 
і ми завжди робимо це подією. Знаєте, це настільки 
об’єднує людей! Тому я з вами десь згоден – не скажу, 
що це тільки ми, безумовно це велика праця всього 
Херсону і всієї Херсонщини української, але й наша 
частка в цьому є обов’язково. Тому Херсон – це дійс-
но Україна. 

Майя Гарбузюк: Дякую, пане Олександре! На-
справді Ваші слова хороші для завершення зустрічі, 
але я думаю, що ще є запитання або рефлексії від 
колег. 

Дарія Москвітіна: Добридень! Дуже дякую Вам 
за цю зустріч, пані Майє! Минулого червня, коли ще 
було все чути чудово, ми спеціяльно приїхали з Запо-
ріжжя, щоб подивитися “Сон літньої ночі” в Лісовому 
театрі. Якраз була страшенна злива, я вже думала, 
що вистава не відбудеться, що вдруге ми мабуть не 
приїдемо. Думаю, Ви, пане Олександре, пам’ятаєте 
цю зливу, але все було класно. Вистава – надзвичайна, 
ми були приголомшені, тому що до того ми її бачили 
виключно на відео. І хоч говорили про неї на кон-
ференції Европейської асоціяції шекспірознавців у 
своїй доповіді, але знали її виключно на відео. Хо-
тіли також приїхати подивитися “Дванадцяту ніч”, 
яка є у Вашому репертуарі, але, на жаль, не встигли. 
Сподіваюся, що ми ще подивимося. А питання таке: 
дуже сподіваюся, що колись на українській сцені з’яв-
ляться вистави драматургів-сучасників Шекспіра. 
Маю на увазі англійських драматургів, тому що всі 
знають Шекспіра, але начебто він жив у вакуумі. Це 
ж не так! Була ціла плеяда драматургів: і молодші 
сучасники, і його співавтори, і так далі. Чи не пла-
нуєте Ви щось витягти з нафталінової скриньки на 
горищі того справді класного, чудового, блискучого 
і комедійного англійського ренесансного репертуару 
і поставити у себе?

Олександр Книга: А може разом це будемо ро-
бити, із задоволенням? Перекладачі – перекладайте, 
пропонуйте, театр відкритий. Разом підніматимемо 
цей пласт! Сьогодні, після цих подій, які в нас від-
буваються, ми від російської літератури, драматур-
гії, мабуть, надовго відмовимося. Тому европейців 
піднімайио, там є над чим працювати. Дякую Вам 
за добрий відгук про нашу виставу. Ми теж її дуже 
любимо, це перший наш експеримент імерсивної 
вистави в лісі, він вдалий. Думаю, ми обов’язко-
во ще зіграємо Шекспіра в різних іпостасях. При-
їжджайте… 

Якщо запитань немає – хочу подякувати і попро-
щатися, бо у нас зараз на площі Ринок буде цікава 
подія. Мер одного з міст Херсонщини, з Олешок, 
зараз влаштовує акцію. Хочу також долучитися. До 
побачення!

Майя Гарбузюк: Дякую, пане Олександре! До 
зустрічі у звільненому Херсоні! Неодмінно приїдемо 
на Ваше запрошення!

Розшифровував Андрій Знак, 
студент 1 курсу 
катедри театрознавства та акторської 
майстерности ЛНУ імени Івана Франка

Повна версія:
https://www.youtube.com/watch?v=z1a_RzbWZmA. 
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Майя ІЛЮК

ГАÌЛЕÒ ² ФЛОР²ÇЕЛЬ П²ШЛИ НА В²ЙНУ. 
ОФЕЛ²Я ПЛЕÒЕ Ñ²ÒКИ: ÒЕАÒРАЛЬНА ШЕКÑП²Р²ЯНА 
НА ВОЄНН²Й ÌАП² УКРАЇНИ (2022)

На перший погляд, далекі один від одного в часі 
і просторі світ Шекспіра і наше сьогодення – непоєд-
нувані. Не про Шекспіра ж говорити, коли йде повно-
масштабна війна? Але чом би й ні? 

Насамперед хочу підкреслити, що мій виступ не 
є вичерпною лекцією на заявлену тему. Адже ми сві-
домі того, що наші думки, спостереження є занадто 
“свіжими” для того, аби називати їх науковими. Але 
водночас ми не можемо цього не робити. 

Від 24-го лютого ми просто поринули в потужний 
інформаційний потік, від якого неможливо від’єдна-
тися – тільки постійно перебуваючи в ньому, здається, 
можеш якось утримувати зв’язок із реальністю. Зі 
страшною реальністю. І в певний момент у мене осо-
бисто з’явилась потреба знайти бодай якийсь фільтр 
для цього потоку, що несе біль, відчай, навіть страх, 
в якому перебуваєш ти сам, твої близькі, вся країна. 
І одним із таких ключів став саме Шекспір. 

Якщо говорити про механізми “привласнення 
Шекспіра”, що притаманні кожному національно-
му театрові на певному етапі його розвитку, можемо 
упевнено сказати, що останні тридцять років стали 
для українського театру саме цим періодом. Укра-
їнський театр сконструював “власного Шекспіра” у 
багатьох оригінальних сценічних версіях, герої Вели-
кого Барда оселились на чисельних сценах України, 
шекспірівський репертуар став невід’ємною складо-
вою афіш наших театрів усіх регіонів. 

І якщо згадати уже крилатий вислів Гарольда 
Блума про Шекспіра як центр західного канону – то 
де зараз цей центр? Де наш Шекспір і де “люди його 
театру” – сьогодні, в Україні воєнного 2022 року? 

Зрозуміло, що подана далі інформація – частко-
ва, неповна, без висновків, оскільки не можна об’єк-
тивно аналізувати процес, одночасно перебуваючи 
в ньому, будучи його часткою. Тому це радше збір 
інформації, матеріяли для роздумів, а також – для 
комунікації зі світом. Шекспір – універсальна мова, 
універсальна цінність для світової культури, тому 
він може слугувати дуже зрозумілим та корисним 

у нашій комунікації із закордонними колегами. Пе-
реконались у цьому, коли на другий тиждень війни 
студенти нашого факультету, катедри театрознав-
ства та акторської майстерности, зняли відеоролик 
з читанням сонетів Шекспіра на тлі кадрів з Бучі, 
Бородянки, Києва, Харкова – ролик було відправлено 
до шекспірознавчих осередків в Европі та світі. Це 
дуже емоційно та зворушливо/ було сприйнято, мова 
Шекспіра – мова світова.

Про вистави, назви яких прозвучать далі, не маю 
наміру говорити аналітично чи критично. Пропоную 
розглянути нову шекспірівську воєнну мапу України, 
торкнутись окремих людських історій.

Перша точка на нашій мапі – Івано-Франківськ, 
Національний український музично-драматичний те-
атр ім. І. Франка. Справді культова вистава “Гамлет”, 
прем’єра якої відбулась 2017 року, була створена у 
складному жанрі неоопера-жах, із потужною музич-
ною драматургією. На одній із недавніх шекспіро-
знавчих конференцій мирного часу говорила про цю 
виставу як про одну з постапокаліптичних візій сві-
ту. Особливістю постановчої концепції вистави є те, 
що режисер Ростислав Держипільський (і генераль-
ний-директор-художній керівник цього театру) обрав 
місцем дії простір під сценою, під обертовим колом. 
У просторовій концепції було закладено ключові сен-
си вистави, яка розгорталась як історія повстання 
світу мертвих, що прагнуть убити життя. Згадаємо 
високу оцінку директора Шекспірівського інституту 
у Стретфорді-на-Ейвоні, професора Майкла Добсона, 
який бачив цю виставу і надзвичайно високо оцінив 
як одне із найцікавіших вирішень “Гамлета” останніх 
років. Для українського театру це, безумовно, одне 
з найсильніших прочитань Шекспірової драматургії 
від початку російсько-української війни 2014 року. 
Зрештою, вистава і постала як рефлексія на події цієї 
війни. Митці спробували осмислити та проявити ті 
складні питання, травматичні стани, з якими ми жили 
від 2014 року. Ірраціональний, жахаючий, волаючий 
світ, що кривлявся та одягав на персонажів задушливі 
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і жорсткі каркаси неправди – цей  світ став єдино 
можливою для театру формулою оприявнення тієї 
безодні болю і відчаю, в якій перебувало українське 
суспільство.

Трохи більше як за два тижні після початку пов-
номасштабної війни росії в Україні, 11 березня 2022 
року театр показав виставу. Показ було присвячено 
Великій Британії із вдячністю за все, що робила вже 
на той час ця держава для України. Це був симво-
лічний жест подяки за підтримку України у нашій 
боротьбі. І дивовижним чином ця постмайданна візія 
режисера виявилася надзвичайно актуальною для 
театру часів війни. Але не лише ідейно, змістово, а й 
дослівно – фізично. Адже цей підвальний простір те-
атру виявився у центрі Франківська єдиним реальним 
бомбосховищем, куди сходились перехожі та мешкан-
ці ближніх будинків на час оголошення тривог. І цей 
“Гамлет” перетворився на “Гамлета” у бомбосхвищі. 
Разом зі зміною семантичних акцентів, відбулося і 
певне переакцентування самих сенсів вистави. Навіть 
з коротких відео, знятих на телефон, можна відчути, 
наскільки гостро-актуально, жахаюче по-новому за-
звучали тексти Шекспіра у цій виставі. На той час ще 
не відомо було про злочини росіян у Бучі, Бородянці, 
Ірпіні – але тільки уявити собі можна, як звучала ця 
вистава у квітні. Впевнена, що з кожним наступним 

місяцем цієї війни франківський 
“Гамлет” звучить по-особливому, 
в ньому увиразнюються, актуалізу-
ються нові й нові сенси. Відео доз-
воляє побачити, наприклад, епізод, 
в якому Гамлет одягає на руку жовту 
пов’язку – так робили наші воїни, 
аби відрізняти своїх. Тому й каже-
мо, що цей Гамлет пішов на війну. 
Сила театру полягає якраз і в тому, 
що він здатен реагувати на найго-
стріші виклики часу і вбирати в себе 
нові знаки, нові сенси, які творить 
саме життя. 

У цьому ж приміщенні було зі-
грано “Ромео і Джульєтту”, зокре-
ма у квітні. Вистава, прем’єра якої 
відбулася 2020 року, була вирішена 
як site-specific-theatre і в довоєнній 
версії мала дві локації: цехи колиш-
нього заводу “Промприлад” (І дія) 

та простір під сценою Театру ім. І. Франка (ІІ дія). 
Тепер у неї залишився лише другий простір.

Говорячи про діяльність театру в Івано-Франків-
ську, як і в багатьох інших містах України, що не за-
знали окупації, обов’язково треба говорити про іншу 
функцію цієї мистецької інституції: театр-волонтер. 
На прикладі Івано-Франківського театру можна поба-
чити масштаби та розмах цієї праці. Регулярні звіти 
театру у соцмережах про результати свого волонтер-
ства вражають кількістю отриманої/відданої гумані-
тарної допомоги як для вимушено переміщених осіб, 
так і потреб армії. Театр перетворився на волонтер-
ський хаб, що виконував і завдання координаційного 
волонтерського центру, і тимчасового помешкання 
для утікачів зі сходу, і пункту видачі гуманітарної 
допомоги, і психологічної підтримки, і арттерапе-
втичної роботи з дітьми та дорослими. Волонтерська 
діяльність у ці перші місяці повномасштабної війни 
стала невід’ємною частиною життя театру, на певний 
час, можна сказати, головною його роботою. 

Наступна точка нашої мапи – Львів. Про виста-
ву “Зимова казка” В, Шекспіра на сцені Львівського 
академічного театру імени Леся Курбаса мовлено і 
писано достатньо багато, зокрема доводилось ви-
ступати на одній із шекспірознавчих конференцій 
з доповіддю на цю тему. І хоч вистава ця вже знята 
з репертуару театру, повертаючись подумки до цієї 
прем’єри 2016 року, варто зупинитись на тих її кон-
цептах, що особливо актуальні сьогодні. 

Жанр вистави було визначено як “хроніки утра-
ти”. Була вона – як і франківський “Гамлет” – рефлек-
сією на постмайданну кризу суспільства. Режисер 
Євген Худзик запропонував надзвичайно цікаве ви-

Олексій Гнатковський – Гамлет у виставі “Гамлет” за 
В. Шекспіром. Режисер – Ростислав Держипільський, худож-
ниця з костюмів – Олеся Головач. Івано-Франківський націо-
нальний академічний драматичний театр ім. Івана Франка, 
березень 2022 р.
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рішення: на шекспірівський текст і сюжет було на-
кладено хронологічно послідовні основні історичні 
періоди розвитку України – від княжих часів до Ре-
волюції Гідности. Окремо варто сказати про гру слів 
в імені головної героїні. В українському перекладі 
В. Коптілова шекспірівська Пердітта стала Утратою. 
Оцей жанр – “хроніка утрати” – звучить сьогодні до 
болю провидчо. 

Виконавець головної ролі Флорізеля Андрій Пе-
трук, випускник катедри театрознавства та акторської 
майстерности Університету Франка, на час прокату 
вистави – актор Театру імени Леся Курбаса, сьогодні 
одягнув військовий однострій. Але погляньмо на його 
військове псевдо – Петруччо. Це ж теж шекспірів-
ський персонаж. І це сьогодні – теж наша шекспі-
рівська історія, в її особистісному вимірі, це “люди 
Шекспіра” в окопах, траншеях, зі зброєю в руках. 
Такі, як наш Флорізель-Петруччо, котрий служить у 
лавах ЗСУ. Хай береже Бог його та побратимів!

Ось ви бачите простір Львівського театру іме-
ни Курбаса – сецесійна споруда, зведена у Львові 
1911 року на взірець популярних тоді віденських ка-
баре. Чим став сьогодні цей простір, в якому свого 
часу вперше в Україні ожили персонажі Шекспірової 
“Зимової казки”, в якому як вигнанка – читай біжен-
ка – плакала Утрата, позбавлена рідного краю?

Цей театр від початку повномасштабної війни 
перетворився на волонтерський центр і притулок для 
тимчасово переміщених осіб. (Вдячна режисерові 
Михайлу Урицькому, який першим на одній з наших 
зустрічей в рамках цього лекторію/практикуму за-
пропонував типологічний поділ і назви “театр-шел-
тер”, “театр-волонтер”). Тут просто в залі і на сцені 
розташували ліжка, обідні столи, маленькі території 
для дитячих розваг, актори ж перетворилися на волон-
терів, які цілодобово забезпечували життєдіяльність 
цього притулку/укриття для утікачів від війни. Таким 
цей театр залишався упродовж усього березня – до 
початку відновлення власне театральної діяльно-
сти на початку квітня. Це надзвичайно показово і 
зворушливо водночас. Не порівнюючи сакральність 
цього театрального простору із церковним, хоча про 
таку спорідненість у загальному сенсі писав Курбас, 
тим не менш треба говорити про акт надзвичайної 
людяности і самовіддачі працівників театру, які на 
певний період повністю підпорядкували своє про-
фесійне і особисте життя допомозі жертвам воєнної 
агресії росії проти України. 

Наступна точка на нашій мапі: Львівський ака-
демічний театр естрадних мініятюр “І люди, і ляль-
ки”, на сцену якого “Гамлет” вийшов 2017 року як 
“історія світового ляльковедення”. Це було перше 
в історії України прочитання цього твору в театрі 
ляльок. Театр досліджував у своїй виставі механізми 

маніпуляції людини людиною. У мікропросторі, в 
десятки разів меншому за решту сцен, театр запро-
понував свою візію світу, що її також можна назвати 
постапокаліптичною. 

Режисер-постановник вистави – Олексій Крав-
чук, художній керівник-директор цього театру. За 
військовою спеціяльністю Олексій Кравчук – снай-
пер. За родом військ – десантник. За його плечима – 
особливий воєнний досвід, але в мирному житті, в 
мирній, театральній професії мистець залишався у 
взірцевій фізичній формі, наче був готовий будь-якого 
дня стати до бою. І цей день настав 24-лютого 2022 р.: 
від першого дня повномасштабного вторгнення росії 
в Україну Олексій зі зброєю в руках, на передовій, 
боронить нашу незалежність. 

Щоранку на ФБ ми бачимо від нього коротке при-
вітання – кадр з небом, деревом, сонцем, що сходить, 
і мотивуючі короткі рядки привітання від Олексія. 
Величезна театральна спільнота у соцмережі кожного 
ранку вітається з Олексієм і вітає його. Цей ритуал 
об’єднує сотні людей, які таким чином висловлю-
ють свою підтримку, віру в ЗСУ, вдячність кожному 
і кожній, хто на фронті воює за нашу Перемогу. А ще 
Олексій полюбляє фотографувати і фотографуватись 
із домашніми тваринами – коти, собаки не сходять з 
його стрічки у ФБ, він їх знаходить на кожній позиції, 
чи то радше вони – його. 

Під кінець березня попросила завліта цього теа-
тру і за сумісництвом – студента-магістранта катедри 
театрознавства та акторської майстерности Фран-
кового університету Олексія Паляничку поділитись 
зі мною інформацією, чим займаються інші творці 
та виконавці цього “Гамлета”. Дозволю собі заци-
тувати окремі рядки відповіді: “Людмила Зборов-
ська – Гертруда, Гробар. Організувала плетіння сіток 
(назвала артіль “Арахна”). Сітки йдуть на Запоріжжя 
(перевезенням займаються волонтери). Кожну сітку 
називають, і коли знімають по завершенні, то співа-
ють “Лента за лентою”. Придумали такий ритуал. 
Надія Крат – Гамлет. Допомагає біженцям на вокзалі. 
Допомагає з поселенням, перевезенням. Володимир 
Мельников – Полоній, Гораціо, Фортінбрас, плете 
сітки, грає вистави на виїзді (для дітей переселенців). 
Тетяна Шелельо – Офелія, плете сітки”. Так творча 
команда “Гамлета” працює в часі війни.

Розповідаючи про шекспірівський доробок 
О. Кравчука, варто говорити не лише про львівського 
“Гамлета” 2017 року, а й про “Гамлета” – у Лугансько-
му академічному драматичному театрі 2010 року. Це 
був перший “Гамлет” в історії Луганська і перший – у 
біографії режисера. 

Відеозапис вистави, на жаль, технічно неякіс-
ний. Проте навіть у такому вигляді показ, зокрема, 
візуально-пластичного прологу до вистави, вражає 

Ìайя ²ЛЮК
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своєю пророчою, профетичною силою. У цьому про-
лозі режисер пропонує відеосюжет на великому екра-
ні-заднику: апокаліптична картина падіння сучасних 
багатоповерхівок. Від вибуху чи влучання ракет – ми 
не знаємо, але ці кадри моторошно повторюють усе 
те, що ми бачимо від 24-го лютого у Києві, Ірпіні, 
Бучі, Гостомелі, Харкові, на півночі, сході та півдні 
України. А на тлі цих кадрів актори відігравали плас-
тичну сцену, в якій одне по одному на землю падали 
тіла – хаотично, безсило, підтято, одне на одного, 
творячи справжні гори…. Це – теж кадри немов із 
нашого сьогоднішнього воєнного життя. Залишається 
загадкою генеза цих образів, що виникли у режисе-
ра, коли він ставив Гамлета на луганській землі, що 
за чотири роки після прем’єри стане також тереном 
збройного протистояння, смертей, окупації та най-
важчих випробувань. Олексій у давній розмові про 
цю виставу наголошував, що ставив “Гамлета” про 
те, що стається зі світом, в якому немає місця любові. 
Є велика спокуса говорити тут про прогностичну 
функцію театру, якої в нього ніхто ніколи не відніме. 
Біда в тому, що тільки тоді, як щось уже стається – ми 
можемо розуміти, про що попереджав, що передчував 
театр. 

На щастя, ми могли бачити цю виставу наживо, у 
Львові, на сцені Першого театру для дітей та юнацтва 

під час міжнародного фестивалю “Золотий лев”. Я 
чудово пам’ятаю саме цю, першу сцену, яка – попри 
всю подальшу камерну, приватну історію родини Гам-
лета – задавала усьому масштабний, епічний вимір 
кінця світу. Але зараз – скільки разів переглядаю цей 
початок, не можу його дивитися без сліз – настільки 
він сьогоденний для нас, після всього, що відкри-
лося у Бучі… На початку лютого цього року я мала 
честь долучитися до наукової конференції в рамках 
міжнародного проєкту, організованого професором 
Агнєшкою Матусяк та Вроцлавським університе-
том. Проєкт присвячений вивченню трансформацій 
посттоталітарних суспільств через подолання травм. 
І вже тоді серед польських колег було відчутно над-
звичайне напруження, неспокій щодо найближчого 
майбутнього України, Европи. Доповідь одного з 
учасників, професора Войцеха Балуха з Ягеллонсько-
го університету, так і називалась: “Апокаліптичні 
візії у сучасному польському театрі”. В обговоренні я 
чомусь висловилась про сучасний український театр 
як такий, що йому не притаманні апокаліптичні візії. 
І ось тепер можу сказати, що помилялась. Саме на 
початку 2010-х ми в нашому театрі мали щонайменше 
дві вистави-передбачення. Тут присутні колеги-те-
атрознавці, і вони можуть доповнити цей перелік, 
але у моєму списку таких вистав – про передчуття 
кінця нашого світу – дві: це щойно згаданий “Гамлет” 
Луганського театру і “Лісова пісня” Лесі Українки 
Львівського академічного театру імени Леся Курбаса. 
Це – окрема тема, що заслуговує на дослідження. 

Далі варто бодай назвати шекспірівські виста-
ви тих українських театрів, які сьогодні не можуть 
працювати, опинившись фактично на лінії фронту 
або й в окупації: “Дванадцята ніч” Миколаївського 
академічного драматичного театру (була поставлена 

Зі сцени – в Збойні Сили України. Олексій Кравчук з Олегом 
Онищаком та Назаром Павликом (праворуч), 2022 р.
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російською мовою, 2018 року, режисерка – Ольга 
Тернова); “Сон літньої ночі” Херсонського облас-
ного академічного музично-драматичного театру 
ім. Миколи Куліша (сцена Зеленого театру в Олеш-
ках, 2020 р., режисер – Євгеній Резніченко). А ще є 
Запорізький муніципальний театр танцю із хорео-
графічною виставою за мотивами “Сну літньої ночі” 
(прем’єра 2018 р.), режисер якого Андрій Романов 
сьогодні служить у лавах ЗСУ. 

І далі на мапі – знову “Гамлет”, знову у театрі ля-
льок: Харківському академічному ім. В. Афа насьєва 
(прем’єра 2018 р., режисерка – Оксана Дмітрієва, 
сценографія Наталії Денисової). Ця вистава вводить 
глядача у стан чорної меланхолії. Тієї, що є ознакою 
травматичного, тупикового стану, з якого неможливо 
вибратися. Вона – гнітюча й темна, безпросвітна й 
тужлива. Це не пропрацьовування травми, а радше, 
її констатація, перебування у ній. Ці відчуття творців 
вистави були пов’язані із глибоко особистими трав-
мами постмайданного періоду, із пошуком відпові-
дальних за втрачені під російською окупацією малі 
батьківщини авторок вистави. 

У кінці березня цього року я попросила Оксану 
Дмітрієву написати про те, чим живуть зараз учасни-
ки харківської гамлетівської команди. Ось її відпо-
відь: “Наша Таня Тумасянц – Гертруда, в теробороні 
м. Київ. Лаерти – Макс Богаєнко і Володя Мель-
ник – волонтери, Розенткранц і Гільденстерн – Павло 
Савельєв і Віталій Бурлеєв – волонтери в Харкові. 
Офелії – Оленка Грабіна і Катя Любченко – відвез-
ли своїх маленьких дітей за кордон. Гена Гуріненко 
(Клавдій), Олександр Коваль (Привид), Олександр 
Маркін (Гамлет) залишились в Харкові. Ну, і наша 

неймовірна художниця Наталя Денисова – в Харкові 
і робить купу добрих справ для міста і театру. 

Я зараз в Полтаві. Волонтерю, допомагаю в тер-
обороні на кухні. Дякую полтавським лялькарям, 
тримаємось разом. Забула: наші фантастичні Віка 
Міщенко і Влада Аракелян – дівчата з флейтами – 
Віка вивезла нещодавно дітей до Львова, Влада во-
лонтерить у Харкові. Люблю, обіймаю, тримаємось. 
Все буде Україна… 20 березня 2022”. 

У Харкові сьогодні неможливо працювати теат-
рам. Але Харківський театр ляльок, із поверненням 
Оксани Дмітрієвої та утворенням ініціятивної групи 
та доброчинців-помічників, розпочав свої виступи у 
харківському метро. Це вистави для дітей, для тих, 
хто днями, тижнями не виходить за межі своїх стан-
цій, хто живе у метро, ховаючись від обстрілів. Так 
ми знову повернулись по колу – до театру у бомбо-
сховищі.  

Замість завершення варто нагадати: Київський 
академічний театр драми і комедії на Лівому березі 
Дніпра готує прем’єру “Гамлета” у режисурі Тамари 
Трунової. І ця прем’єра неодмінно буде! Ми на неї 
дуже чекаємо. Ми очікуємо нового “Гамлета”, який 
був задуманий до 24-го лютого 2022 року, але вже 
вийде в часі повномасштабної війни… 

Сцена з вистави “Сон літньої ночі” В.Шекспіра. Режисер – 
Євгеній Резніченко. Херсонський обласний академічний музич-
но-драматичний театр ім. М. Куліша (сцена Зеленого театру 
в Олешках), 2020 р.



42

МИСТЕЦТВО. ВІЙНА. МИ (За матеріялами семінару)

20 травня 2022 р.

ДЕКОЛОН²ÇАЦ²Я НАЦ²ОНАЛЬНОЇ АКÒОРÑЬКОЇ ШКОЛИ. 
ÒЕОРЕÒИЧНО-ПРАКÒИЧН² ВИÌ²РИ 

Розмову про деколонізацію української актор-
ської школи запропонував Олег Стефан – лавреат 
Національної премії імени Тараса Шевченка, актор, 
педагог. До участи запрошена кандидат мистецтво-
знавства, театрознавиця, критикиня, аналітикиня, 
культурна кураторка Ірина Чужинова. Вступне слово 
виголошує модератор Майя Гарбузюк.

Майя Гарбузюк: Сьогодні я подумала, що цю 
розмову варто почати з жарту. Я би хотіла розповісти 
вам про ритуал посвячення в театрознавці, котрий 
придумали на нашій катедрі перші випускники-теа-
трознавці (це, зокрема, Тарас Федорчак, Уляна Рой, 
Марія Кошелінська, Роман Лаврентій). Вони посвя-
чували студентів-першокурсників кожного вересня 
у певний спосіб. Одним із елементів цього придума-
ного ритуалу було посвячення саме цією книгою – 
“Філософія театру”. Зрозуміло, з багатьох міркувань 
та сенсів, ця книга наводила жах на першокурсни-
ків – надто вже багато вона має різних семантичних 
значень.

Але насправді в цьому ритуалі є лише дрібка 
жарту, і те, що початок студентського життя для пер-
шокурсника нашої катедри в університеті Франка 
починався з удару томом “Філософії театру” Леся 
Курбаса, сьогодні для мене є особливо важливим 
моментом, і не випадково ми будемо говорити про 
якісь термінологічні межі. Йдеться про постколо-
ніяльні студії, цілий дисциплінарний напрям, який 
розпочався радше як літературознавчі дослідження в 
Европі і прийшли сьогодні, в тому числі, і в Україну. 
Прийшов, насамперед, завдяки українським перекла-
дам ключових праць Едварда Саїда (“Орієнталізм”), 
зокрема двох його томів, Єви Томпсон (“Трубадури 
імперії”), до яких я відсилаю, а також працям україн-
ських дослідників в галузі постколоніяльних студій, 
зокрема, Марка Павлишина, Миколи Рябчука, Тамари 
Гундорової, Тамари Свербілової. 

Наша катедра має окремий курс, присвячений по-
стколоніальним студіям з театрознавства. Вирізняють 
чотири основних дискурси. Перший – це колоніяль-
ний. Це та колоніяльна стратегія, з якою, зокрема (ми 
говоримо про театр сьогодні) Україна, український 

театр жили останні 300 років. Колоніялізм цей тис-
нув з двох боків, і не будемо зараз говорити, врешті, 
чий колоніялізм переміг, і хто формував переважну 
частину українського театру останні 300 років. За 
колоніяльним дискурсом хронологічно, логічно йде 
дискурс антиколоніяльний. Він працює, використо-
вуючи ті ж механізми, що й колоніяльний, тобто є 
центр та маргінеси, і є хтось, хто диктує спосіб мис-
лення і центрує простір в колоніяльному дискурсі; в 
антиколоніяльному усе так само, тільки з перестанов-
кою доданків: звільнена нація культури, яка виборює 
себе і застосовує ті ж самі методи. Тобто збережено 
механізми – переставлено “плюс” на “мінус”. Є ще 
один дискурс, і якщо ми говоримо, беручи за приклад 
театри, то, мабуть, найкраще це зрозуміти через ді-
яльність Національного академічного українського 
драматичного театру імени Марії Заньковецької, де, 
власне, антиколоніяльні (антиросійські в нашому 
випадку) теми завжди становили, з періодом розпаду 
радянської держави дуже важливу частину, і навіть 
були приховано присутні в тоталітарній добі. Ще 
один дискурс – постколоніяльний. У вузькому сенсі 
це один з наступних етапів, який приходить на зміну 
або зазвичай часто співіснує з антиколоніяльним, 
тобто відкритим спротивом. Це спосіб мислення, в 
якому відбуваються не відштовхування того колоні-
яльного спадку, але його прийняття і певне вирівню-
вання, розуміння самого себе не через антиномію, а 
швидше через такий спосіб квантового мислення, що 
і те, і те. Мені так здається, знову ж таки, це потребує 
окремого дослідження і обговорень, що цей спосіб 
колоніяльного мислення в такому ракурсі, що до ньо-
го прийшов український театр до 2022 року. Тобто, 
ми значною мірою працювали над тим, як прийня-
ти посттоталітарне мислення. Як його ввести в тіло 
нашої культури, нашого сьогодення. В цьому сенсі, 
коли йдеться про театри, прикладом на львівській 
території є театр імени Лесі Українки, з сучасною 
драматургією, або тексти Наталки Ворожбит, в яких 
відбувається прийняття. Саме так: не заперечення, а, 
власне, прийняття усього спадку, з яким ми сьогодні 
опинилися. Четвертий тип дискурсу складний для 

Майя ГАРБУЗЮК, Олег СТЕФАН, Ірина ЧУЖИНОВА
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диференціяції, але в нашому контексті він звучить в 
назві зустрічі – деколонізація. І я беру на себе сміли-
вість сказати – в моєму та в моїх колег з Польського 
Ягеллонського університету розумінні – це стратегія, 
згідно з якою ми звертаємо менше уваги на колоні-
яльний спадок, вибудовуємо свої стратегії, на основі 
власної цінности. І це повноцінне вибудовування 
самого себе на своєму корінні. І тут, у деколонізації 
стратегії важливий, як виборювання своєї території 
для себе самих зі сходу, так і з заходу. Це не означає, 
що це тільки опір східному колоніяльному спадку, 
це десь в цілому. І смію забігти наперед: для мене 
особисто таким прикладом є діяльність Львівського 
академічного драматичного театру імени Леся Курба-
са, персонально – вистави Володимира Кучинського. 
Зокрема, саме тому що вони вкорінені дуже глибоко 
в українську культуру, в бароковий світ. І це, влас-
не, той стрижень, який забезпечує деколонізаційну 
самостійність стратегії. На цьому теоретичні мір-
кування зупиняю, бо ми спробуємо поговорити про 
деколонізацію акторської школи. Не знаю, як далі 
це робитимуть мої колеги. Та на завершення сво-
го коротко вступу скажу лише, що скільки живеш, 
стільки не перестаєш дивуватись: час і контекст ви-
значає інший кут зору на те, що ти, здається, знав 
уже напам’ять. І коли ми багато говоримо про Леся 
Курбаса періоду “Березолю”, не намагаємося чомусь 
вчитатися, точніше, збагнути, що писав Лесь Курбас 
у 1917–1919-х роках; а насправді в Курбаса в текстах, 
які були опубліковані тоді, звучить відкритий антико-
лоніяльний дискурс. Лесь Курбас звинувачує Росію, 
що український тогочасний театр – це наслідок ан-
тиукраїнського спадку. Дуже багато раптом для мене 
відкрилося цього антиросійського відвертого змісту 
в ранніх публікованих текстах Курбаса.

Але водночас у нього надзвичайно сильною є 
деколонізаційна складова (тоді ще цього терміна не 
було): Лесь Курбас говорить про те, що “це поворот 
до Европи, але не тільки до Европи, а й до самих 
себе”. Ось що означала деколонізація на думку Курба-
са в той час, коли він про це пише. Але він і знаходить 
свій термін для цього. Режисер називає це “знаціо-
налізувати” український театр, українську культуру, 
українське життя. Для того, щоби збагнути дослівну 
резонансність слів Курбаса, я просто запропоную 
лише одну цитату, датовану вереснем 1918 року: “Як 
галич, насунули на Україну, на готовий хліб приятелі з 
півночі. Як голодні круки, літають над окривавленим 
тілом України і клюють, впиваються в очі, в серце. 
Під’їдають дерево культури України, вулканічною 
лавою кидають розтоплене залізо на молоді паростки 
проявів нашого національного життя”. Це не потре-
бує коментарів. Я на цьому хочу завершити і надати 
слово Ірині Чужиновій. 

І. Чужинова: Театрознавці завжди відчувають 
вину саме перед акторським мистецтвом. Тут з одного 
боку є фахова етика, тому що, мабуть, якнайдалі від 
теорії стоїть акторська практика, отож дуже важко 
досліджувати щось, не маючи певного досвіду. Були 
спроби в Університеті Карпенка-Карого “помирити” 
з цим театрознавців, запрошували на акторські тре-
нажі, але ніхто не ходив. Тому власне, завжди, коли 
говоримо про акторське мистецтво, відчуваю себе 
трошки “не за фахом”. З іншого боку – в нас є дати, 
одну з яких ми точно згадаємо, це сторіччя театру 
“Березіль”. У нас є своєрідні “десятирічки Курбаса”. 
Для мене вони почалися з 2006 року, тоді відбувалася 
конференція в Національному центрі театрального 
мистецтва імени Леся Курбаса, Майя Гарбузюк була 
запрошена, мала прекрасну доповідь про Айнштай-
на і Леся Курбаса, про те, як нові знання заходять у 
театр. Моя керівниця, яка все життя присвятила ви-
вченню спадщини Леся Курбаса й історії “Березолю”, 
придумала, як на мене, геніяльний термін “Березіль-
ська культура”, що визначає саме явище.– Наталя 
Петрівна Єрмакова виступала на цій конференціїі 
з достатньо контроверсійною, небезпечною темою, 
вона говорила про педагогіку. Оскільки на конфе-
ренції були присутні практики театру, доповідачка 
отримала не подяку, а індуктиви: “ну так де ж ваші 
методички, ваші книги? Чому ви досі не поновили си-
стему Курбаса? Чому досі система Курбаса не введена 
в практику вищої школи?”. Наталя Петрівна відпо-
відала, в принципі, все те, що вона завжди говорить, 
просто вона не так наполегливо це говорить. У відпо-
відь Наталя Петрівна Єрмакова сказала режисерам: 
“але ж немає системи Курбаса”. І це викликало ще 
більшу бурю негативу. Тобто це звучало як спросту-
вання взагалі самої думки, що Курбас був першим 
засновником. Наталя Петрівна намагалися делікат-
но пояснити, що вона має на увазі, але її навряд чи 
почули. Однак насправді мене так само виховува-
ли з цією думкою, що системи не існує. Приблизно 
п’ять років тому в Санкт-Петербурзі вкотре відбулася 
історична подія: чергова конференція, присвячена 
системі Станіславського. Основною тезою конфе-
ренції було те, що віднині ми говоримо не “система 
Станіславського”, а “метод Станіславського”. А що це 
означало? Означало позбавлення універсальности та 
геліоцентризму, “центризму” Станіславського. Тобто, 
фактично трошки пізніше, ніж ми, росіяни дійшли 
висновку, що системи не існує. Існує метод – те, про 
що й говорила Наталя Петрівна значно раніше, але 
це прийняли дуже негативно. Що ми хочемо добу-
ти з оцих, власне, уроків Курбаса? Ми починаємо з 
Мистецького Об’єднання “Березіль”, тому що саме 
там зародився якийсь систематичний процес. Звіс-
но, Наталя Петрівна пише, що це був грандіозний 
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педагогічний експеримент. Тому що одночасно було 
засновано кілька напрямків з підготовки не просто 
фахівців, а лідерів напрямків, лідерів покоління. Всім 
їм одразу прогнозовано майбутнє керівників театрів, 
очільників цехів театрів тощо. І власне, 1922 року, в 
МОБі (Мистецьке Об’єднання “Березіль”) вже був 
започаткований принцип, який сьогодні дуже відо-
мий, дуже популярний і про нього ми сьогодні багато 
говоритимемо, тобто Life long learning – навчання 
рівне життю. І далі, в цитатах з протоколів режлабу 
ми бачимо ствердження відсутности ієрархії. Тобто, 
це 1922 рік, коли фактично стверджено те, що пише 
через 80 років Жак Рансьєр, якого ми всі сьогодні 
цитуємо: емансипація глядача, горизонтальні зв’яз-
ки в театрі. Власне, оці горизонтальні зв’язки ідеї 
ієрархії – немає центру, немає вчителя. Вчитель – 
це ви ситуативно. Відповідно, цей принцип, закла-
дений в Мистецькому Об’єднанні “Березіль”, був 
чинний до кінця сезону 1925 року, до того моменту, 
коли театр переїжджає до Харкова. Хоча насправді 
МОБ закінчився раніше, проіснувавши 2 роки, потім 
закінчилися гроші, і МОБ фактично перетворився 
на стаціонарний театр. Але цей принцип – він і тоді 
був таким зрозумілим, і ми його так само сьогодні 
пропускаємо. Коли ми хочемо системи, ми хочемо 
вчителя, ми шукаємо Курбаса передусім як постать 
учителя. Ми хочемо знайти відповіді на питання, 
щоб ті відповіді були конкретними, однозначними 
і пропонували якусь зрозумілу систему. Ось чому ці 
відповіді отримуємо дуже повільно, тому що принцип 
не передбачав цього. Далі, якщо ми подивимося на 
дисципліни, зафіксовані Максимом Шатульським, 
то це вже про розгорнуту діяльність МОБу. 1923 рік. 
Тепер це фактично відомо всім, ми знаємо, з якою 
увагою дбали про фізичну підготовку актора, знаємо, 
що пластика, акробатика, гімнастика, спорт – це різні 
напрямки, хоча десь суміжні, але пластика – це не 
акробатика, акробатика – не гімнастика, а гімнасти-
ка – не спорт. Далі йдуть голос і дипломатія окремо, 
звук і слово розведені окремо, системи виховання 
актора – “мімодрама” та “міміка”. А тут, якщо доз-
волите, абсолютно профанне зауваження – система 
античного театру. Згадайте міми і пантоміми. Міми 
зі словами, а пантоміми безсловесні. Ось вам і тер-
мін “мімодрама” – тобто в мімодрамі, в етюдах ми 
використовуємо слово. В міміці, мабуть, слів не було. 
Хоча, знову ж таки, слід відтворити ці вправи. Вправи 
монологічні, рисунок ролі, композиція ролі. 

Далі йдуть теоретичні дисципліни, те, про що 
теж важливо говорити, про інтелектуальний розви-
ток актора. За великим рахунком, якщо подивитися 
сучасні освітні програми будь-якого факультету ак-
торського мистецтва, вони наближені до цього. Тобто 
тут немає жодних особливих відкриттів. Але тим не 

менше, ми продовжуємо шукати цей метод навчан-
ня актора. Я можу не мати рації, але мене абсорбує 
припущення, що системи нема, а методів багато. І, 
власне, про це написана книжка Наталі Петрівни “Бе-
резільська культура”. Немає сенсу її цитувати, тому 
що вона розлога, її краще читати і бачити, вона є у 
відкритому доступі. Але думка, яку обстоює Ната-
ля Петрівна, засаднича для цієї праці з тим, що все 
це – інструменти навчання. А на що спрямовані ці 
інструменти – об’єкт увесь час змінний. Тобто, якщо 
нам потрібна комедія dell’arte, ми беремо фокус на 
комедію dell’arte, античного театру – античний театр. 
Нам потрібні експресіоністичні вистави з масовкою, 
яка працює як одна людина, – і ми намагаємось через 
ці інструменти опанувати новим якимось методом. 
І це насправді один із небезпечних моментів, чому 
Курбас важко описується в двох або трьох словах. 
Для того, щоб відірватися, потрібна була дистанція. 
І теза Курбаса про подолання трьохсотлітньої прірви 
за 10 років. Тобто оця дистанція, вона нарощувалася 
миттєво. І щороку виникали знакові вистави, жодна 
не схожа на іншу. А Курбас буквально за шість років 
змінив кілька напрямків роботи, і це теж дуже важко 
осмислювати і говорити про те, що є якийсь єдиний 
метод. У нас є інструменти, принцип самонавчання, 
принцип деієрархічних стосунків, і є фокус на уні-
версального актора, про якого дуже багато написано.

Моя наступна теза про те, що ось ці засадничі 
історії в самій педагогіці Курбаса засвідчують, що 
система не монолітна, вона відкрита. Ця відкрита си-
стема готова до інтеграції та комбінації з іншими ме-
тодами, тобто вона інтегративна. І це дуже важливий 
феномен, тому що український театр і всі культурні 
системи, які перебувають під тиском, завжди закриті, 
тому що культура потребує захисту і самозахисту. 
Тому український театр так повільно відкриваєть-
ся. В нас завжди є острах втрати ідентичности. Нам 
здається, що ми з кимось асимілюємося і втратимо 
те, що в нас було. Ця система працює по-іншому. Це 
український театр, готовий зараз співпрацювати з 
будь-чим і переробляти це на власний досвід. Слово 
“досвід” – теж дуже важливе слово для театру Кур-
баса. Але він не придумав свій термін, насправді для 
цього і називається “знаціоналізувати” український 
театр. На підтвердження цієї теми маємо історичні 
факти: 1928 рік, в Москві створюється українська 
театральна студія імени Леся Курбаса. Про діяль-
ність студії нічого не написано з новітніх розвідок. 
1928 рік – це також рік заснування двох українських 
театрів – у Ленінграді і Москві. Це рік, який можна 
порівняти зі станом важкохворого, коли настає рапто-
ве полегшення, та насправді це ознака того, що агонія 
наближається. Власне, 1928 рік можна порівняти з 
отим порівняльним моментом, коли ще мрія існува-
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ла, але тим не менше 1928 рік – це рік надії. Надія 
спонукає українських активістів у Москві створити 
українську театр-студію (УТС) з метою відкриття 
державного українського театру і державної україн-
ської капели. Ініціяторами цього були Кость Буревій, 
відомий як письменник, і грандіозний містифікатор 
Едвард Стріха. Кость Буревій, зокрема, цікавий і як 
автор ревю “Чотири Чемберлени” (1931). Він позна-
йомився з Курбасом набагато раніше, ще у 20-х ро-
ках. Буревій писав листи Курбасові з пропозицією 
виділення творчих одиниць для театральної студії. 
Що відповів Курбас, ми можемо здогадатися, адже 
з “Березолю” туди ніхто не приїхав. Але учень ман-
суровської студії Натан Тураєв очолив українську 
студію імени Леся Курбаса в Москві. Його дружина 
Анна Бегічева стала режисеркою цієї студії. Решту 
прізвищ викладачів досі ще не з’ясовано, але є при-
пущення, що серед викладацького складу студії було 
багато випускників Вахтангова і Мейєрхольда. 

Започаткування цієї студії – це використання ін-
струментів Курбаса для побудови чогось українсько-
го. З переліку дисциплін (ритмопластика і акробати-
ка, спів і музика, українська література, історія театру, 
морфологія театру, українська мова, політграмота, 
хоровий та народний спів) бачимо, що орієнтація була 
на дисципліни МОБу, які ми вже згадували.

Життя української театральної студії імени Леся 
Курбаса в Москві – це спроба реконструювати педаго-
гічну модель далеко від України і підтвердження тези 
відкритости цієї педагогічної системи. В неї можуть 
увійти і не учні Курбаса, але щоб працювати в тому 
руслі і працювати на українську культуру.

Улітку 1928 року студійці приїжджали на кані-
кули в Україну, де знайомилися з Лесем Курбасом і 
акторами-березільцями, відвідували театральну шко-
лу імени Миколи Лисенка, зустрічалися з Миколою 
Садовським та мали студійну роботу в монастирі 
біля м. Ржищев (Київська обл.). Завдяки тому, що 
студійці приїхали в Україну, Оксана Буревій залишає 
нам опис мімодрам. Це дискусійний інструмент, за 
описом дуже схожий на етюд, універсальна категорія 
для демонстрації тих навичок, які здобувають актори. 
Збереглося три приклади мімодрами з української 
театральної студії імени Леся Курбаса. Перший при-
клад: “Студієць Піцик: в’язень інквізиції, замуро-
ваний в кам’яній в’язниці, з якої нема виходу, лише 
високо-високо є вікно, з якого ллється денне світло. 
Від того вікна в’язень не зводить очей і раптом ви-
рішує до того вікна дістатися. Він біжить по стіні до 
вікна, раз,, ще раз, вже близько. Нарешті він добігає 
до вікна, на секунду там завмирає, і ми віримо що 
він врятувався.” Ось один з прикладів мімодрами, 
показаної в монастирі біля м. Ржищев. Наступний 
приклад: “Студієць Романенко поставив мімодраму 

“Бал”. Він відібрав кілька пар, надав кожній іншого 
характеру. З кожним танцем мінялася епоха, манери 
та убрання (яке було уявне, всі танці виконувалися 
в трусах і майках). Закінчувалася сценка трагічно – 
героїня губила штанцята і засоромлено тікала. А за 
нею, зі штанцятами біг її кавалер”. Ексцентріяда, яка 
так само присутня, як фокус уваги в “Березолі” тут 
так само зберігається.

Третій приклад мімодрами: “П. Редько грала пе-
рекупку з вишнями на базарі. Її люті не було краю, 
коли панок перепробував усі сорти вишні, добре наїв-
ся, а тоді купувати ягід не став, бо погані. Вона лаяла 
його, грозила кулаком, і не жаліючи товару, закидала 
його вишнями”.

Власне, про акторку Редько ми знаємо, що вона 
дуже сподобалася Лесю Курбасу, він рекомендував їй 
вступати в театральну школу імени Миколи Лисенка. 
Отже, ми бачимо, що в мімодрамах використовуються 
абсолютно різні підходи для того, щоб зробити історії.

До речі, Йосип Гірняк у своїх споминах розпові-
дає, що таке мімодрами, і пояснює, що Курбасу було 
важливо зафіксувати оце перебування в ритмі, наміче-
ному уявою. Переконатися, що актор вміє побудувати 
сценарій власних дій подумки і відтворити їх. 

Репертуар української театральної студії імени 
Леся Курбаса – це суміш української та світової кла-
сики за принципами театру “Березіль”. Це відкрита, 
україноцентрична система з опорними точками на 
українських творах. Тим не менш, студійці працю-
вали з твором Пушкіна “Бенкет під час чуми”, здій-
снивши самостійно український переклад.

Студія проіснувала до 1930 року. Але ще у 
1929-ому до студії приїжджає та очолює її Валерій 
Інкіжинов. А 23 листопада 1930 року, на нараді в сек-
торі мистецтв при наркомпросі РРФСР постанов-
лено зробити УТС (українську театральну студію) 
пересувним театром, що мав би працювати на пери-
ферії – в Сибіру або на Північному Кавказі. На цій 
же нараді було категорично сказано, що в Москві та 
Ленінграді не можуть існувати театри національних 
меншин СРСР.

Оксана Буревій дуже коротко і схематично зма-
льовує шляхи цих студійців. Когось із них репресува-
ли, хтось повернувся до Харкова і працював в театрі 
Революції (після 1930 року). Їх історія потребує по-
дальшого дослідження. 

Власне, бачимо, що система Курбаса прозора, 
відкрита і передбачає можливість використання як ін-
струмента для здобуття нових методів і для розвитку. 
Саме так написано в маніфесті МОБу: “Березіль” – це 
рух. І це те, що спонукало весь час рухатися вперед і 
не зупинятися на одній точці. Після 1940 року, ми зу-
пинилися на одній точці – системі Станіславського; її 
нав’язували як канонічний текст, для пояснення того, 
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що таке театр та актор. Далі відбулася монополіза-
ція режисурою здобутків Станіславського, який при-
святив свій доробок акторам. Насправді ця “церква 
Станіславського” – абсолютна методологія побудови 
релігії: в нас є святе письмо (система Станіславсько-
го), в нас є режисери, які монополізують систему як 
священники. Так почала вибудовуватися ієрархічна 
система в театрі, де режисер має владу, бо в нього 
є монополія. Втім, сам Костянтин Станіславський 
сприймав свою працю як метод, як один з варіянтів, 
готових до трансформації.

Олег Стефан: Я вважаю, що посили Стані-
славського є значно глибшими і не розраховані на 
творення тоталітарного, єдино правильного шляху. 
Дослідження Станіславського повинні бути присут-
німи в основах навчання як одне з джерел. Мабуть, 
якби Костянтин Станіславський та Лесь Курбас могли 
зустрітися, я думаю, вони б знайшли спільні ідеї та 
одночасно збагатили б один одного своїм досвідом. 
Недаремно ж Станіславський запрошував до себе на 
постави Ґордона Креґа.

Я би хотів почати з подяки Олегу Онещакові – 
моєму колишньому студентові, колезі по театру, а 
пізніше і по викладанню. Зараз він у ЗСУ, але у своїй 
педагогічній діяльності він продовжує формувати 
унікальні програми для дітей, зокрема як педагог 
відомої у Львові Школи вільних та небайдужих, яка 
має мистецький напрям. Власне, саме Олег Онещак 
спровокував мене на думку щодо формування пев-
ної програми акторської школи. Тезово я вже почав 
писати, втілювати цю ідею в життя. Я вважаю, що 
сучасна програма акторської школи повинна буду-
ватися на подібних засадах, які використовує Олег 
Онещак у створенні програми для дітей. Йдеться 
про те, що його програма спрямована на виховання 
вільної особистости. Дитина повинна вільно ви-
являти свою індивідуальність і розкривати себе як 
особистість. Вища школа повинна підхопити цей 
напрямок. Колишня система виховання актора по-
будована на тому, аби навчити студента ремесла: 
все розділено за предметами, професія розчлено-
вана на танець, пісню, мову, голос. Але хотілося 
б дати студентам більше свободи та можливостей 
для реалізації. Хотілося б, щоб за всім цим не було 
втрачено головне – ЛЮДИНА. І в цьому ми можемо 
ЇМ допомогти.

Спершу я хочу розповісти про ПОСЛІДОВНІСТЬ 
системи викладання і ЦІЛІСНІСТЬ. Виходячи з влас-
ного досвіду, скажу, що ми підходимо до справи ви-
ховання студента поетапно, з курсу на курс, “за епо-
хами”: 1 курс – Античність (Греко-Римський світ); 
2 курс – Середньовіччя, Ренесанс; 3 курс – Бароко, 
Українська та Европейська драма XVIII–XIX ст. 
(залежить від майстра і від поставлених акцентів); 

4 курс – Сучасна драма ХХ ст. (залежить від майстра, 
як він бачить розвиток своєї групи). Для мене це за-
лишається принциповим. Але не лише через те, що 
це послідовність у практичному ключі, але й тому, 
що так студентові викладається теорія: історія театру, 
історія літератури.

Доречно, мабуть, поєднувати теоретичні дис-
ципліни з практичними. Мені йдеться про те, щоб 
семестрові теми теоретичних дисциплін збігалися з 
темами практичними. Наприклад, якщо першокурс-
ники працюють з темою Античности – з історії театру 
вони також детально вивчають античність та всі її 
прояви. Наскільки мені відомо, зараз в університетах 
студенти акторських спеціяльностей мають дисциплі-
ну історії театру тільки 2 роки. Я вважаю, що варто 
розподілити цей курс на чотири роки навчання. Це 
був би органічний комплексний підхід до теорії та 
практики. Розглянемо цей підхід на прикладі про-
грами першого курсу. 

Комплексність тут залежить від якісної співпраці 
викладачів акторської групи: керівник курсу – (як 
ідейний куратор), куратор завдань з майстерности 
актора та сцен.мови. Асистент керівника курсу – 
відповідальний у завданнях з майстерности актора і 
тренінгу Викладач сценічної мови – відповідальний 
у завданнях сценмови і тренінгу. Троє майстрів, що 
працюють узгоджено і в межах спільної програми. У 
який період навчання у студентів є найбільша моти-
вація? Це перший та другий курси навчання. Власне, 
тоді студент більш активний, має бажання довести 
собі і іншим, на що він спроможний, переконатися у 
тому, чи він не помилився у виборі професії. Вихо-
вання актора повинно починатися відразу з високої 
планки. 

Після успішного вступу, але ще до початку на-
вчального року, студент вже мав би отримати перше 
завдання, яке стане впровадженням у роботу зі сце-
нічної мови.У часі аналізу та роботи над першими 
уривками тексту студенти вже повинні мати тренінги 
зі сценічної мови. Так розробляється матеріял сценіч-
ної мови, паралельно з чим студент починає “гово-
рити”. На відміну від радянської школи, де студент 
протягом всього першого курсу, не враховуючи вправ, 
залишався “німим”. І тут ми спираємося на формулу, 
яку розробив Лесь Курбас – Розумний Арлекін. 

Сучасна молодь активно включається в навчаль-
ний процес. Вона готова говорити і має що сказати. 
Викладач має йти за студентами, давати їм свободу 
та допомагати їм. Паралельно з роботою над сценіч-
ною мовою, дисципліна “акторська майстерність” 
вимагає постійних тренінгів. Але постає питання: які 
мають бути ці тренінги? Тут виникає методологічний 
провал в сучасній українській акторській школі. Це 
та відмінність, що існує між радянським підходом до 
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навчання та тим підходом, який ми намагаємося сьо-
годні розробити. Яким я бачу тренінг для студентів 
сучасної акторської школи? Ось кілька тез із цього 
приводу: “Це те, що пробуджує тіло, душу, розум 
актора. Оживає уява актора, емоція, пам’ять тіла. Ці 
речі взаємопов’язані: уява, емоція пам’ять. За обста-
вин звичайного життя вони “сплять” або оживають 
хаотично, імпульсивно. Тренінг – це робота актора 
з собою, як з інструментом…”. Говорячи про таку 
роботу, зауважимо, що актор повинен працювати з 
собою саме як з інструментом. Бо в різних видах мис-
тецтва є свої інструменти. В мистецтві актора – ми 
є інструментами, наше тіло, його рух, психо-фізич-
на поведінка, голос, емоції, думки тощо. З першо-
го курсу має відбуватися розвиток і вдосконалення 
цих можливостей студента. Продовжимо: “Одним 
із основних завдань є “тотальна присутність” – від-
працьовується практика присутности “тут і тепер”. 
Людина, як правило, живе у думках. Вони, своєю 
чергою, пов’язані з мріями та спогадами, з минулим 
чи майбутнім. Отже, тренінг – це спосіб навчатися 
існувати у теперішньому. Це основний критерій, за 
яким ми можемо з’ясувати, чи є сценічний акт жи-
вим, а чи він мертвий. Тренінг – це територія довіри. 
Актор має внутрішній дозвіл на вихід за межі при-
стойного/непристойного, морального/аморального у 
фізичних та емоційних діях. Тренінг є місцем імпро-
візації, де актор має реальне відчуття свободи. Крок 
за кроком має зникати страх”.

Очевидно, все це є вправи, пов’язані з динамікою 
і грою. Під час тренінгу в студенів має прокидатися 
“внутрішня дитина” та гра. З іншого боку – це тери-
торія вправляння, ретельности, точного відтворен-
ня. Тут людина не лише відкривається сама, а також 
приймає та вивчає іншого. Тобто – через партнера ми 
можемо пізнавати себе. Це школа контакту на всіх 
рівнях. Постійне вправляння дає змогу усвідоми-
ти свого спостерігача, навчитися працювати з ним. 
Структури тренінгу є різні: індивідуальні, парні, гру-
пові, з лідером чи без лідера, контактні чи безконтак-
тні, голосові, пластичні, фізичні, атмосферні тощо. 
Тренінг може також створюватися під певну виставу.

Повернімося до основ навчання студентів пер-
шого курсу. З чого починається тренінг? З тиші, з 
першого руху в тиші. З руху і павз, з хаотичного та 
впорядкованого руху, з руху індивідуального і спіль-
ного. З дихання самого по собі та під час руху, зі 
звуком та без. З кроку, двох, трьох – тихих та голо-
сних, різних кроків. З погляду: миттєвого, тривало-
го, погляду на тіло та інші тіла. З дотику. Тренінг 
починається із забави, гри, повернення у дитинство 
та уяви: відчуття тепла, холоду, снігу, піску, лісу, сте-
пу; відчуття себе одухотвореним і неодухотвореним 
(живим / неживим) предметом тощо. Все це відбува-

ється в тренінгу. Спочатку ці завдання варто давати 
колективно, тоді студенти не відчувають страху. Вони 
можуть відкривати в собі нові можливості саме через 
інших. Виконуючи такі вправи, вони зосереджені 
на собі, але разом з тим не виконують конкретних 
вправ чи завдань – вони бавляться! З чого почина-
ється тренінг? Зі звуків: низьких та високих, тихих 
та голосних, імітацій голосів. Із атмосфер та вміння 
відрізняти та слухати ці атмосфери.

Тренінг – це те, з чого я починав кожне заняття з 
майстерности актора. Тому нам не варто боятися, що 
наприкінці першого семестру студенти не зможуть 
чогось представити чи показати. Коли ідуть тренін-
ги – паралельно іде вивчення текстів і тем певної 
епохи, йде індивідуальна робота зі сценічної мови. 
А далі настає момент, коли тематичний текст студент 
вже проробив індивідуально. І тоді викладач має за-
питати студента: як він бачить цей текст у просторі? 
Чи може він когось впустити в цей матеріял? Саме в 
цей період можуть з’являтися ритми, музичні та плас-
тичні композиції тощо. Хіба ми могли б подумати, 
що в матеріялі зі сценічної мови все це може бути?

Для мене є дуже важливим момент комплексного 
підходу, коли студенти виходять з роботою, і кожен 
із них має історію із, наприклад “Метаморфоз” Ові-
дія. В результаті це складається майже у виставу, яка 
містить багато дійства. Там є те, що студенти можуть 
попередньо розробляти в тренінгах зі сценічної май-
стерности. Тобто комплексна робота з усіх дисциплін 
над матеріялом може вилитися в результаті у комп-
лексний іспит.

Дуже важливо починати роботу зі студентами з 
епохи Античности та мітів. Це є базою нашої куль-
тури. Навіть сьогодні, в сучасній драматургії ми спо-
стерігаємо аналоги історій, які вже бачили в мітах. 
Тому комплексний і послідовний підхід є засадничий 
для сучасної акторської школи.

Для того, щоб подолати прірву в національній 
акторській школі, нам потрібно створити програму 
з низки сесій для молодих діячів, для того, щоб пе-
редати колосальний досвід, який театру Кучинського 
в 90-х роках вдалося перейняти у Станєвського та 
Ґротовського й створити свої підходи, конфігурації до 
цього. Тому жоден актор Театру імени Леся Курбаса 
не підходить до роботи стандартно. Кожен виходить 
зі своєї природи та подачі.

Тому дуже важливо, що сьогодні ми вже виховали 
учнів, які мають свій погляд на такі методи роботи.

Тож після війни нам необхідно здійснити стрімке 
входження на територію тренінгів. Тренінги дають 
колосальні плоди, студенти відчувають зміни що-
тижнево, людина навіть видозмінюється фізично. 
Нам необхідно створити програму, тобто отримати 
фінансування і об’єднати зусилля всіх акторських 



48

МИСТЕЦТВО. ВІЙНА. МИ (За матеріялами семінару)

шкіл України, аби розробити курс цієї програми, яка 
би стала вступом до входження в професію актора як 
в інструмент і як в особистість. Починаючи пізнавати 
свою природу, ми створюємо самі себе.

Маємо повернутися до МІМОДРАМИ. Вона 
народилася у часи символізму та експресіонізму та 
допускає максимальну задіяність тіла актора, про-
яви тіла в різний спосіб у різних обставинах, і на-
віть у станах, чого категорично не можна було грати 
до цього. Мімодрама дозволяє проявляти через тіло 
стан людини: гнів, кохання, ревнощі, страх, тривогу, 
жагу, відважність... Все це можна “промальовувати”. 
Очевидно, мімодрама має багато спільного з прин-
ципами існування в пантомімі, але ми прибираємо 
закони пантоміми – специфічну ходу, жести тощо. 
Ми залишаємо в мімодрамі людину як таку. Ми роз-
кручуємо її тіло до максимального прояву того, що 
їй треба проявити. Скажімо, у Черкашина був спо-
гад про мімодраму в курбасівських студіях на тему 
“Хвиля”. Очевидно, що хвилі бувають різні, тому й 
етюди були різні.

Працюючи з першокурсниками в темі Анти-
чности, використовуючи до прикладу “Метамор-
фози” Овідія, беремо фразу: “Раз я вже в море 
від крите пустивсь і прийняв у вітрило / Вільні віт-
ри, то скажу: в усім світі ніщо не є стале”. Як це 
зобразити? Я зупинився на “Я”, запропонувавши 
студентам показати варіянти їхнього “Я”. Кожен 
студент відтворив це по своєму.. Як проявляється 
це “море”? Як студент його бачить? Який рух може 
передати твоє “море”? Як відтворити “пуститись в 
море”, “вітрила”, “вільні вітри”?... У мімодрамах 
ми можемо побачити, якого рівня уяви сягає той чи 
інший студент. За такою системою розробляються 
цілі тексти. У такий спосіб вони перетворюються на 
своєрідний пластичний танок, враховуючи досвід 
шкіл, які ми маємо після Курбаса (у Станєвського 
та Ґротовського). Нам варто розуміти, що Курбас 
започаткував дослідження і пошук нашого методу. 
Ще не існувало цілісности в розумінні тренінгів, 
але народжувались вправи на пізнання тіла і голосу 
актора. У ХХ сторіччі український театр був змуше-
ний перебувати за межами загальноевропейського 
театрального руху, з відомих причин. Сьогодні ми 
маємо повернутися до тих засадничих европейських 
основ та імплементувати їх у нашу природу. І тоді 
наша природа подарує нову квітку в сучасній теа-
тральній европейській культурі.

Коли студенти переходять на другий курс, я б 
радо продовжив роботу з ними через такий самий 
органічний комплексний підхід. Тобто, було б дореч-
ним присвятити цілий курс Відродженню. Матеріял 
для роботи зі студентами має залежати від майстра 
курсу. І не в тім річ, Шекспір це, чи Мольєр, чи Лопе 

де Вега. У першому семестрі студенти можуть розби-
рати уривки, а в другому створити вже першу повну 
роботу. Іспити також повинні проходити відкрито 
та вільно. Ви, мабуть, пам’ятаєте наші іспити? Коли 
студенти мали по три покази під час кожного іспиту. 
Це дає їм змогу зрозуміти свої можливості та проа-
налізувати свої стани. На другому курсі у студентів 
не припиняються тренінги. І якщо на першому курсі 
студенти працюють як група, то система тренінгів 
наступного року має допомогти кожному з них ви-
пробувати себе в ролі лідера. Тоді ми й побачимо, як 
у кожного з них проявляється мова тренінгу. Це дає 
велику свободу студентам.

Майя Гарбузюк: Я хочу підкреслити, що саме 
студенти курсу Олега Стефана є викладачами тренін-
гів на нашій катедрі. Це Андрій Петрук, який зараз у 
ЗСУ, Валерія Петрук, Василь Сидорко та інші. Систе-
ма виховання актора, яку практикував Олег Стефан 
в контексті Львівського театру імени Леся Курбаса, 
довела свою продуктивність і працездатність. Що 
показово – випускники цього курсу адаптовуються в 
дуже різні театральні моделі та дуже різні естетики. 
І, мабуть, це є ключовим моментом, що підкреслює 
універсальність і відкритість, про які ми сьогодні так 
багато говоримо в контексті нової освіти.

Юлія Коваленко: Олеже, питання в тому, як на 
зламі 80–90 років ти переходив від навчання в Інсти-
туті Котляревського [нині – Національний універси-
тет мистецтв ім. І. П. Котляревського] за системою 
Станіславського, хоча у вас була альтернативна ди-
пломна вистава “Мина Мазайло”. Мені цікаво, як 
ти сам визначаєш, – де почалася твоя відкритість до 
нових методів?

Олег Стефан: Це нам уже відкривалося у 1987–
88 роках, у перших текстах Ґротовського (в концепції 
“вбогий театр”). Тоді я почав розуміти – треба руха-
тися в цьому напрямку. Далі – не одне вирішила сама 
доля. Дружні зв’язки театру Кучинського й театру 
Станєвського зробили свою справу. І хоч минуло вже 
багато років, але я ще можу зі своїми учнями “посі-
яти” ці зерна знань по всій Україні, це було б дуже 
добре для всіх шкіл.

А щодо адаптації студентів – вони ще на першому 
курсі мали перші спроби в пристосуванні до різно-
го матеріялу. Тоді з ними паралельно працював над 
проєктом Сашко Брама. Вистава “Диплом” була аб-
солютно протилежною до нашої навчальної програ-
ми. Це була провокативна робота, спроба сучасного 
документального театру, зовсім інші тексти та сенси. 
Але це було круто. Насправді, ми маємо пропонувати 
студентам такі інтеграції. Це також працює на по-
слідовність та комплексність навчального процесу, 
як інструмент створення гармонійного українського 
митця.
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Христина Лещук: Щодо підходу до навчання 
“від епохи до епохи” (за епохами), то такий метод 
роботи зі студентами дуже важливий. Але, вивчаючи 
античність, студенти-першокурсники зустрічаються 
з постдраматичним театром. У них може виникнути 
певна розгубленість: як осягнути поставлені освітні 
завдання? Я вважаю, що в такому разі дуже важливим 
є те, хто та як працює зі студентами, як ми вписуємо 
античність у сучасність. Адже студенти часто по-
чинають усвідомлювати актуальність вивченого на 
початку матеріялу лише на старших курсах. Отже, 
важливо актуалізувати мету для студентів, донести 
до них ідею, для чого їм необхідні знання античности.

Олег Стефан: Коли студент здобуває знання че-
рез зріз епох, він починає розуміти ті базові основи, 
на які спирається акторське мистецтво. Наскільки 
людство змінилося, що воно втратило – а що надбало 
й розвинуло. Через порівняння часів відбувається 
процес усвідомлення не стільки відмінности скільки 
подібности у всьому: в темах, характерах, поведінці, 
правилах, відбувається усвідомлення приналежности 
до традицій. Перші два курси навчання є найсклад-
нішими як для студентів, так і для викладачів. Для 
викладачів вони навіть складніші, бо вони, як ніхто, 
усвідомлюють масштаб знань, що належить отримати 
студентам. Я не тривожусь за актуальність навчання 
“за епохами”. Коли мій курс починав навчання, сту-
денти працювали з Сашком Брамою над сучасними 
темами. Це не заважало пірнати глибоко в ті часи, які 
їм зовсім ще не були відомі. І я згодний з тим, що, 
наприклад, дисципліна “історія театру” не повинна 
базуватися лише на европейському досвіді, навпаки – 
студенти повинні розуміти загальну картину західно-
го та східного театрів.

Майя Гарбузюк: Знову ж таки, повертаючись 
до Леся Курбаса, згадуючи його реформування теа-
тральної освіти, варто згадати й підручник “З історії 
всесвітнього театру” Людмили Дмитрової. Один із 
розділів цього підручника присвячений українському 
театру, і це ціла історія розвитку театральної культу-
ри. Авторка розглядає український театр як частину 
світового театрального процесу. Все це викладено 
єдиним наративом, і формує в уяві студента цілісну 
ментальну мапу. Колоніяльний підхід відмітається 
сам собою.

Ірина Чужинова: Я викладаю історію театру як 
історію театральних систем. Будьмо відверті, в сучас-
них дослідженнях згаданий історичний підхід вже не 
використовується на повну силу. Кожна театральна 
система є унікальною та самобутньою. Еволюція сис-
тем також має свої закони. Другий момент, на який 
мене надихнули міркування Олега Стефана, це те, що 

ми всі зараз – “колективний Курбас”. І ця унікальна 
історія, що кожен режисер та актор – це метод. Ось 
у нас є пропозиція школи Олега Стефана, є пропози-
ція школи Дмитра Богомазова, є пропозиція школи 
Ростислава Держипільського, школи Стаса Жиркова, 
Тамари Трунової тощо. Коли ми говоримо про цей 
мікс та перетин, то згадаймо: ми колись обговорюва-
ли такий підхід до театрознавства. Підхід “театральна 
сім’я” повинен бути зруйнований. Наприклад, Сергій 
Васильєв пропонував запровадити систему щоденних 
семінарів для студентів-театрознавців, щоб кожного 
дня ці заняття проводив інший викладач. Завданням 
такої системи було запровадження обговорень вистав 
між студентами різних курсів та професорами. Для 
театрознавців дуже важливо чути думки різних лю-
дей, щоб сформувати критичне мислення.

Відповідно для акторів пропонували щось подіб-
не, що вже активно практикується у світі. На тема-
тичні заняття запрошують відповідних спеціялістів. 
Таку ідею колись пропонував Дмитро Лазорко. Він 
збирався поставити Кропивницького у стилі театру 
“Кабукі”, та йому вкрай бракувало акторів, які б ро-
зуміли систему такого театру. Якщо нам пощастить 
утвердити цю думку, ми зрозуміємо, що система є 
відкритою.

Майя Гарбузюк: Я додам кілька слів стосовно 
театрознавства. Зміна керівників та руйнування по-
няття “майстра” вже відбувається на нашій катедрі. 
Цього року ми запровадили нову навчальну програ-
му, яка передбачає зміну наукових керівників курсу 
кожного навчального року.

Ірина Чужинова: Я б додала останню тезу про 
те, що все в наших руках.

Поєднання теорії та практики – це грандіозна іс-
торія, яку потрібно реалізовувати. Сьогодні ми мали 
поставити питання та накреслити вектори, і мені зда-
ється, нам це вдалося.

Майя Гарбузюк: Якщо ми об’єднаємо свої зусил-
ля, думаю, нам вдасться розпочати рух, який виведе 
до чогось, чого ми прагнемо. Дякуємо нашим спіке-
рам – Ірині Чужиновій та Олегові Стефану. Сподіва-
юся, ми досягнемо визначення наступної теми, якої 
прагне наше театрально-педагогічне середовище.

Розшифровувала Юлія Рахно, 
магістрантка катедри театрознавства та актор-
ської майстерности ЛНУ імени Івана Франка

Повна версія:
https://www.youtube.com/watch?v=1RI9APw2xgA
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МИСТЕЦТВО. ВІЙНА. МИ (За матеріялами семінару)

Тема, запропонована у подальших нотатках для 
обговорення, має кілька переплетених між собою 
аспектів. Перший аспект – прикладний – пов’язаний 
з особливостями московсько-українських театраль-
них і – в широкому сенсі – культурних стосунків. 
Другий аспект – теоретичний – пов’язаний з при-
родою наукового факту, а також з обсягом наукових 
понять. І, нарешті, ще один аспект – зв’язок між 
національною культурою, світоглядом митця і ре-
зультатами його творчости. Узагальнивши, можна 
сказати, що все це – проблеми особливостей мисте-
цтвознавчого дискурсу і мистецтвознавчого мис-
лення, для розгляду яких слід окреслити основні 
поняття, не завжди згадані у тексті, однак постійно 
присутні у підтексті.

З багатьох можливих способів візуалізації по-
нять художня, або театральна культура зупині-
мося на двох. Перше – художня культура – це май-
же незмінний упродовж тисячоліть пейзаж, де на 
ролі найбільших гір призначено найвидатніших, 
коханців муз, а на ролі менших гір – другорядних 
авторів. Це канон – майже статичний, який зміню-
ється повільно шляхом перейменування: вчора гора 
носила ім’я Х, але сьогодні з’ясувалося, що той Х 
був неправильний, а тому й гору перейменували, 
давши їй їм’я Y, з яким раніше чи пізніше відбудеть-
ся та сама історія – його також відтиснуть у болото. 
Інша картинка – жвавіша, за її змінами інколи навіть 
важко встежити, адже вона перебуває у постійному 
русі, продавці намагаються якнайвигідніше про-
дати, покупці – купити, акції одних піднімають-
ся у ціні, інших – навпаки, падають; це ринок, на 
якому продають художню (духовну) культуру та її 
екстракт – духовність. Оскільки поняття духовність 
надто плутане (ним послуговувалися однаковою 
мірою різні продавці, і навіть комуністи), його та-
кож варто спростити і візуалізувати. У межах цієї 
розвідки – це модель, ідеальний спосіб поведінки, 
пропагований якимось продавцем або промисловим 
об’єднанням. У різних виробників ці моделі відріз-
няються – так само, як смартфони, автомобілі, одяг 
або сорти ковбас.

ÒОЧКА НЕПОВЕРНЕННЯ

Олександр КЛЕКОВКІН

Духовність – це добре, однак ще краще, коли 
вона спирається на мізки, отже, на процес мислення, 
тобто цілеспрямованого асоціювання (незважа-
ючи на те, що ланцюгові реакції утворюються не 
лише внаслідок цілеспрямованих зусиль). Примі-
ром, ялинка – мандаринки – Новий рік. Або майже 
те саме, але інакше – йолка і Віктор Янукович. Так 
само Лев Толстой може асоціюватися з напівбогом, 
як це відбулося у так званій вєлікой руской культурє, 
або зі старечим маразмом і стурбованістю власними 
гормональними проблемами, що було запропоно-
вано Іреною Коваль у п’єсі “Лев і Левиця”. Деякі 
із цих ланцюжків базуються на фактах (наприклад, 
ялинка – мандаринки). Інші – на вигадках, мемах, 
гаслах або на суміші – правди і вигадки, свідомої 
брехні і життєподібних тверджень. Все, зрештою, 
залежить від того, що вважаємо фактами, а що – ні. 
Так само і з явищами культури – який ланцюжок 
асоціяцій і на якій доказовій базі вибудуємо або 
який ланцюжок розірвемо, які псевдофакти вилу-
чимо, так і житимемо. Лише розірвавши ланцюжки, 
якими прикуті до радянських або, ширше, імпер-
ських наративів, зможемо остаточно визначитися 
з власним. У свідомості одних у цьому ланцюжку 
домінує дешеве морозиво, у свідомості інших – 
просто юність, котру інколи плутають з політич-
ним ладом, ще у когось – переважає агресія, страх, 
приниження, брехня. Ці асоціяції можуть існувати 
одночасно, однак серед них мусимо виокремити 
базові факти і відкинути дуже схожу на правду її па-
родію – напівправду. Виокремити, щоб керувати 
своїми асоціяціями, бо інакше ними керуватиме 
хтось інший. Прикладом утворення таких сталих 
і надзвичайно шкідливих зв’язків є один зі способів 
нашого ознайомлення з чужою культурою – чужим 
містом або країною: ми не пручаємося, коли екскур-
соводи пропонують нам дбайливо відібраний набір 
архітектурних експонатів і мистецьких сувенірів, 
тобто демонстративний, парадний, блискучий бік 
туристичної культури. Внаслідок цього утворю-
ється викривлене уявлення не лише про культуру 
конкретної країни або міста, а й узагалі про саму 
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природу культури. Адже культура – це не лише на-
бір сувенірів і набір місць загального поклоніння; 
культура – це будинок, який має не лише яскраво 
освітлений парадний вхід, а й ретельно прихований 
від стороннього ока чорний вихід, у темряві якого 
накопичилося сміття, бруд, чимало усякого іншого 
непотребу, можливо, навіть трупи. Щось одне зі 
своєї культури хазяїн демонструє світові і навіть 
спокушає, закликає, немов червоним стягом або 
ліхтарем, до себе у гості, однак щось інше так само 
ретельно приховує. І не в тому полягає завдання 
дослідника, щоби, долучившись до рекламної кам-
панії на користь парадних дверей культури, оспівати 
у тисячу перший раз освітлену червоним ліхтарем 
виставку досягнень, а в тому, щоби, увімкнувши 
світло, виявити те спільне, що об’єднує парадний 
вхід і чорний вихід, отже, виявити культурний код 
власника цього будинку та його інструменти, меха-
нізми і небезпечні зв’язки.

Цього вузенького теоретичного підґрунтя до-
статньо для того, щоб пунктирно окреслити кілька 
епізодів з історії московсько-українських театраль-
них стосунків (або “шляхів театральної колонізації”, 
П. Рулін) і місце мистецтвознавства у геополітич-
ному вимірі.

Однією з гарячих тем, котра захопила сьогодні 
не лише культурну спільноту України, а й широкі 
верстви суспільства, є стосунки з ворожою імпер-
ською культурою. Віяло думок – широке: від ради-
кального скасування (cancel culture) або поставимо 
на павзу до велемудрого поділу на гарних і поганих 
авторів (адже мистецтво, вважає дехто, поза полі-
тикою); від не чіпайте наших класиків – до чим вам 
не догодив Булгаков (Пушкін або Толстой). Ні самі 
дискусії, ні їхній емоційний тон не вимагають пояс-
нень – їх переконливо аргументують знищені укра-
їнські міста, покалічені долі, забрані людські життя. 
Однак якась частина культурного, а краще сказати 
навіть надлишково культурного середовища все 
ще намагається залишитися осторонь, у просторі 
вигаданих загальнолюдських цінностей, видатних 
митців, видатних творів, надуваючи щоки і захи-
щаючи завчені у колоніяльній школі твори й авторів, 
які представляють вєлікую рускую культуру.

Але що стоїть за гаслами на кшталт мистецтво 
поза політикою і закликами відокремити велікую 
рускую культуру від її ж злочинів? Небажання від-
мовитися від власних звичок, якийсь інший забо-
бон? Спробуймо зрозуміти логіку тих, хто – будемо 
сподіватися, щиро – вірить у те, що Ірпінь і Марію-
поль – це щось одне, а творчість імперських класи-
ків і взагалі вєлікая руская культура – це щось інше. 
Ця проблема має не лише практичне, а й теоретичне 

значення, адже мусить вкотре поставити питання 
про обсяг наукових понять – культура, національна 
культура, мистецтво тощо. Що таке національна 
культура – це якесь цілісне утворення, повторю-
ваний набір сценаріїв, який простежується як у її 
умовно видатних, так і в умовно масових явищах, 
чи лише набір розрізнених феноменів, видатних 
творів та їхніх творців, жодним чином не пов’язаних 
із катуваннями окупантів? Де відбувається пере-
хід так званої великої культури у культуру вбивць, 
ґвалтівників і мародерів? Здавалося б, відповідь – 
очевидна, однак не для всіх. Тому й спробуємо про-
стежити деякі особливості так званої вєлікой руской 
культури, зафіксовані в українсько-московських 
театральних стосунках.

Найперше питання у цьому контексті – про ав-
тора наказу, того самого члена високого журі, який 
призначив рускую культуру на роль великої. Якими 
політруками і комісарами від мистецтвознавства 
призначаються якісь явища культури на роль вели-
ких? І чи не подібні міти спровокували популярну 
у радянський час приказку про росію – батьківщину 
слонів? Навряд чи у когось ще залишився сумнів у 
тому, що саме цей міт сьогодні привів визволителів 
в Україну. Однак там, де починають керувати небез-
печні зв’язки – зокрема й індивідуальний чуттєвий 
досвід, раціональні аргументи, на жаль, не завжди 
переконливі, адже саме індивідуальний чуттєвий 
досвід – досвід спілкування із творами майстрів 
імперської пропаганди – Пушкіним, Достоєвським 
і багатьма іншими – уповільнює процес розривання 
небезпечних зв’язків; так само уповільнюється цей 
процес і відсутністю іншого досвіду – індивідуаль-
ного досвіду Бучі, Харкова, Маріюполя та інших 
міст, які надто близько познайомилися з вєлікой 
руской культурой. Однак припустимо, що й справді 
десь там, майже на небі, існує якийсь прилад для 
вимірювання величини культури і стрілочка цього 
приладу показує, що вєлікая руская культура – не 
просто велика, а навіть найвеличніша, з якою й по-
рівнювати ніяку іншу неможливо. І прилад цей так 
тонко налаштовано, що він навіть може визначити 
до однієї тисячної різницю у величині різних куль-
тур. Звісно, це маячня, однак для шанувальників 
вєлікой руской культури і руского міра в Україні, це, 
мабуть, єдина можлива точка відліку і відповідний 
дискурс. Отже, уявили, що вєлікая руская культу-
ра – найвеличніша у світі? А тепер пригадаймо, на 
чому стоїть її умовна велич. Її велич – стоїть на її ж 
боротьбі за скасування інших культур, націй, країн, 
мов. Куди б вона не приходила, вона завжди забо-
роняла і знищувала національну культуру. В одних 
випадках – як з українцями – пропагувала гасло, 
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що ми, мовляв, мишебратья, в інших випадках – 
як з євреями – в унісон з нацистами розпалювала 
антисемітизм або непомітно просувала у систему 
уявлень геополітичне словосполучення лица кав-
казской национальности. Але ж немає такої націо-
нальності – кавказької. Тому – якщо навіть якийсь 
скажений барометр і визначить, що ця культура 
велика, – не маємо права забувати, що храм цей – 
стоїть на крові. На нашій крові. Адже найголовніші 
виміри культури – не більша або менша; виміри 
культури інші: агресивна або толерантна, дружня 
або ворожа, консервативна або динамічна і т. ін.

Це справді велика теоретична проблема, адже 
всіма тими псевдомистецтвознавчими визначення-
ми – великий, видатний, визначний або, як сьогодні 
стало модно казати, потужний – пересипано нашу 
мову, отже, засмічено наші й без того слабкі мізки. 
Засмічено через те, що жодне з перелічених понять 
не має конкретного значення, це лише звички, щось 
на кшталт куріння, широко тиражовані меми, отже, 
небезпечні зв’язки. Приміром, таланти, за словни-
ком перифраз, бувають блискучими, великими, ви-
датними, глибокими, зрілими, міцними, могутні-
ми, невичерпними, незрівнянними, неповторними, 
рідкісними, самобутніми… Однак навряд чи хтось 
здатен пояснити, чому в одному випадку говоримо 
про рідкісний талант, в іншому про самобутній, ще 
в якомусь про видатний, визначний, незрівнянний 
або якийсь інший. Щоб усвідомити, чому усі ці 
меми – лише мильні бульбашки, пусті звуки, достат-
ньо не лінуватися і поставити перед собою кілька 
запитань. Приміром, чому Лев Толстой – великий? 
Тому що був зєркалом руской рєволюціі? Або чому 
Пушкін – це їхнє наше всьо? Звісно, спираючись 
на мистецтвознавчу схоластику, довести можна 
все, що завгодно: і про наше всьо, і про дзеркало, 
однак так само можна довести і протилежне. До-
вести, щоб далі поставити питання: приміром, сер 
Пол Маккартні або Анджеліна Джолі, нещодавній 
приїзд якої зчинив так багато галасу в Україні. Хто 
вони – великі, видатні, визначні чи наше всьо? Усі 
ці асоціяції і небезпечні зв’язки вкарбовуються у 
нашу свідомість ще у дитинстві і, немов дорожні 
стовпчики, визначають маршрути нашого життя. 
Але чи й справді це наше життя? Де наше життя і 
де ненаше? І як звільнитися від гіпнозу імперського 
імпринтингу?

У контексті боротьби за перейменування площ, 
вулиць і бульварів в Україні творчість видатних дія-
чів російської культури мусить бути розглянуто най-
прискіпливіше. До прикладу, Лев Толстой. Ось він 
розводиться про патріотизм і благородство росій-
ського дворянства. Гарно, але до чого тут Україна, 

чому це мусить нас тішити? Хтось скаже – майстер, 
мислитель і т. ін. Однак доля російського дворянства 
і доля українського дворянства, так само, як доля 
російської та української інтелігенції – це не просто 
різні історії, між ними – прірва. Чому тоді Толстой, 
а не Тікамацу, якого Мейєрхольд вважав японським 
Шекспіром (теж штучний стовпчик) і якого лише 
один раз виставляли на українській сцені? Чому Че-
хов, а не Калідаса, п’єсу якого так само лише один 
раз було виставлено в Україні? Чому Островський, 
а не… тут можна назвати десяток прізвищ і про всяк 
випадок згадати, що ні купецький побут Остров-
ського, ні влада темряви Толстого нікого у світі, 
крім росії та її колоній, надовго не цікавили. Отже, 
питання: чому саме ці великі стовпчики мусять фор-
мувати наші уявлення про світ? Якщо вже хочемо 
вшанувати когось із зарубіжних митців, чому саме 
російських, а не Тікамацу? Чому площа Толстого, 
а не Джузеппе Верді? Зовні ці запитання дуже схо-
жі на риторичні, однак насправді є провокативним 
переходом до двох інших – теж провокативних. Пер-
ше – чи й справді без отих дорожніх стовпчиків ми 
не здатні знайти шлях? І друге – чи й справді нам 
потрібні чужі стовпчики, а своїх нам не вистачає?

Стовпчики – потрібні, принаймні у дитинстві, 
адже вони – це приблизний дороговказ, спільна для 
якоїсь частини людства система розпізнавальних 
знаків – цінностей, які об’єднують наше минуле і 
наше уявлення про майбутнє. Це інструмент форму-
вання національної ідентичности. Чи повинні бути 
серед них стовпчики чужоземні? Чом би й ні, якщо 
вони, можливо, краще унаочнюють те, що потрібно 
нашій системі цінностей, ніж ми змогли самі. Але 
чи можуть вони привнести у нашу культуру щось 
нове, ще невідоме нам і варте запозичення? Можуть, 
але головне питання – що саме вони привносять. 
Звісно, йдеться не про цензуру, але ж мусить бути 
система захисту, запобіжник, якась протиповітряна 
оборона від відвертих або, ще гірше, прихованих 
ворожих наративів? Адже всі ті уявні стовпчики – 
це прапори іншої держави, котра прагне поглинути 
нас, і чим більше тих прапорців, тим більше, вважає 
вона, у неї прав вдертися до нас, щоб рятувати нас 
від нас.

Одним із можливих і важливих запобіжників 
могла би і мусила би стати історія, тобто наратив 
про минуле. Як і будь який наратив, історія ніколи не 
була і навряд чи може бути безсторонньо об’єктив-
ною, вона завжди буде розказана з якогось берега, 
отже, і зміст її відрізнятиметься як подія, побачена 
очима вбивці та його жертви, свідка і судді, про-
курора й адвоката. Це добре знають кримінальні 
психологи, котрі стверджують, що жоден убивця 
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не вважає себе негідником, у нього завжди є пере-
конливі аргументи на користь вбивства, як у героя 
Достоєвського – Раскольникова. Вбив, помолився, 
знову вбив і знову, розкаявшись, помолився.

У російській історії українському театрові від-
ведено місце провінційного, хоча це суперечить 
історичним фактам. В українській історії, якщо 
орієнтуватися на програми деяких наших вишів, а 
зрештою, і на репертуар нашого театру, російсько-
му театрові – навпаки, відведено почесне пільгове 
місце, адже обсяг дисциплін – історії російського, 
українського і західноевропейського театрів – ще 
донедавна був однаковий або майже однаковий. 
Тобто два з половиною тисячоліття західноевро-
пейського, чотириста років українського і якихось 
триста років наймолодшого російського театру 
мали однаковий обсяг, отже, підпорядковувалися 
різним принципам масштабування: під мікроско-
пом, з усіма нікому не потрібними подробицями 
було розглянуто російський театр, з трохи більшої 
відстані – український, і вже зовсім здалеку, з ви-
користанням не надто потужного телескопа – театр 
західноевропейський. А це означає, що стовпчик 
Островського більший за стовпчик Котляревського, 
а тим більше – за стовпчики Есхіла або Софокла. 
Наслідок цього – картина світу, в якій театральний 
репортер Бєлінській витісняє зі свідомости історика 
театру Івана Франка, а про Макса Геррманна взагалі 
чули лише найдопитливіші “ботаніки” (конкретний 
приклад – випускниця вишу з червоним театрознав-
чим дипломом не могла назвати прізвища жодного 
українського театрознавця, історика театру, зате 
дуже добре зазубрила, що Шекспір поряд із Чехо-
вим і кимось іще – звісно, не українцем – входить 
до трійці найвидатніших драматургів світу; коли їй 
жартома заперечили, що їх було четверо, а не троє, 
розгубилася, зніяковіла і промимрила, що прочитала 
цю дурницю в якійсь ну, дуже розумній книзі).

Подивимося на проблему з іншого боку – з кута 
зору обсягу поняття вєлікая руская культура. Що 
воно таке? Це вузеньке поняття, котре охоплює лише 
явища, призначені на роль високої культури (теж, 
до речі, ідіотське словосполучення) – російський 
балєт, вірші Пушкіна, пози вигнанця Бродського 
і старечі претензії Солженіцина на роль пророка? 
Чи це поняття, діяпазон якого дозволяє об’єднати 
Чайковського, Пушкіна і ґвалтівників з Ірпеня? В 
обох варіянтах відповіді, навіть якщо когось пере-
конує поділ культури на високу і низьку, зрозуміло, 
що між ними, крім мови, мусить бути принаймні хоч 
би ще одна спільна ознака, культурний код.

Однак не лише на рівні стовпчиків проникає 
ворожий, принизливий для нашого берега наратив, 

він проникає у нашу свідомість самим змістом роз-
повіді, жанром, системою персонажів і навіть окре-
мими репліками. Наприклад, один із найголовніших 
каменів спотикання – Чехов. Як же нам без нього, 
без Чехова, якого в усьому світі виставляють, яким 
захоплюються мільйони шанувальників, зокрема 
й в Україні, особливо ж – коли замріяно згадують 
сценарій життя справжнього чеховського інтеліген-
та: люди просто пьют чай, а в это время рушатся 
их судьбы. Справді, як це мило, як вишукано, як 
інтелігентно – руйнувати власні і чужі долі, запи-
ваючи їх сльозами, чаєм із традиційного самовара 
або горілкою.

Будьмо поблажливі, забудьмо глузливі репліки 
про київського міщанина, хохлів та інші незначні, 
здавалося б, деталі, зосередьмося на відмінностях 
світосприйняття, отже, на моделях поведінки. Звер-
німося до однієї з найпопулярніших п’єс Чехова, 
де героєм – такий собі любитель чаю Іван Петро-
вич Войницький, герой п’єси “Дядя Ваня”. Росій-
ською культурною спільнотою він сприймався і, 
мабуть, і досі сприймається співчутливо: “Конечно 
же, послушайте, у него же чудесный галстук, он же 
изящный, культурный человек”, – пояснював Чехов. 
І Станіславський, керуючись настановами Чехова, 
виставляв, як він сам писав, “драму современной 
русской жизни: <…> живые талантливые люди, 
дядя Ваня и Астров, в это время гноят свою жизнь 
в медвежьих углах обширной неустроенной России. 
<…> После разговора с Антоном Павловичем внеш-
ний образ дяди Вани почему-то ассоциировался в 
моем воображении с образом П. И. Чайковского”. 
Інший автор – Осип Мандельштам називав МХТ, 
який здобув славу саме постановками творів Чехо-
ва, “театром російської інтелігенції”, згадуючи, 
що “піти до “Художнього” [театру] для інтелігента 
означало майже причаститися, сходити до церкви. 
Тут російська інтелігенція відправляла найвищий і 
потрібний для неї культ…”. Підкреслимо тут слово 
російської, не взагалі якоїсь всесвітньої інтеліген-
ції (якої ніколи не існувало), а саме російської, тієї 
самої, котра вважала і вважає, що українська мова 
непридатна для науки і, зневажливо посміхаючись, 
все ще теревенить про один народ, але насправді 
вважає, що український народ – це власність імпе-
рії, отже, і його власність – ліберального російсько-
го інтелігента, тобто міщанина.

Про відмінність українського культурного 
глядача від російського любителя чаю, тобто про-
гресивного (ліберального) російського обивателя 
(інтелігента), на прикладі саме “Дяді Вані” напри-
кінці 1920-х гарно написав Роман Купчинський, 
який виступав під псевдонімом Галактіон Чіпка: 
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“Був я вчора на п’єсі Чехова “Дядя Ваня”. Корот-
кий зміст такий: На хуторі злізлася до купи ціла 
фамілія і один чужий – лікар. Є там сивий професор 
з молоденькою жінкою і старою подаґрою, є його 
дочка з першого подружа – Соня, є “бідний крев-
ний” дядя Ваня і мати першої жінки професора. До 
них доскочив лікар-сусід, що любить випити, і двоє 
офіціялістів, що теж не належать до “Відродження”. 
В першій дії професор ще досить здоровий, лікар 
ще досить тверезий, дядя Ваня починає любитися 
в професорисі, а Соня вже шість літ кохає лікаря. 
В другій – горизонт затемнюється. Професор уже 
лежить, лікар п’яний, дядя Ваня береться цілувати 
професоршу, Соня освідчається лікареві і намовляє 
його на один день вступити до “Відродження”, а 
професорша почуває симпатію до лікаря. У тре-
тій дії все заплутується так, що мусить наступити 
траґедія. І справді: дядя Ваня стріляв тричі на крок 
до професора, але не влучав. Це ще більш усклад-
нює ситуацію, бо молода професорша була б мала 
розв’язані руки. Соня переконується, що лікар її не 
любить і плаче коло самовара, Професорша пізнає 
врешті, що її чоловік багато старший від лікаря, а 
лікар констатує, що вона багато гарніша від Соні. 
В четвертій дії дядя Ваня погоджується з професо-
ром. Подають собі руки і цілуються. Те саме робить 
лікар з професоршею, тільки не при свідках. Потім 
професор з жінкою від’їзжають до міста, а лікар 
до себе, додому. На тім кінчиться п’єса. Зі змісту 
виходило б, що вона навіть досить весела. Але не 
так воно є <…>. Глядач надаремно чекає розв’язки, 
вона не приходить, а дієві особи тільки непотрібно 
мучилися цілих чотири дії, себто три і півгодини. 
<…> Уявляю собі, що, якби так, наприклад, уродив-
ся нам український Чехов, то він напевно написав 
би п’єсу інакше. В першій дії було б ще так само. В 
другій не дав би лікареві так багато пити, бо украї-
нець п’є тільки з радости, або з розпуки <…>. Дядя 
Ваня, цілуючи професоршу, дістав би по фізіономії 
і заприсяг би пімсту, а потім упився би, або уперше 
впився, а потім заприсяг пімсту. В третій дії дядя 
Ваня напевно застрілив би професора, що публіка, 
професорша і лікар прийняли б із задоволенням, бо 
той старий, подаґричний корнішон, псує цілу забаву. 
Соня, переконавшись, що лікар її не любить, напев-
но втопилась би, бо не уявляю собі, щоб коло хутора 
не було якої глибшої калабані. Дядя Ваня збожеволів 
би, бо і в п’єсі Чехова йому не багато до того бракує. 
Четверта дія відбулась би вже на хуторі лікаря. Лікар 
з молодою дружиною (давня професорша) готують-
ся на приняття гостей. Врешті з’їзджаються гості, 
десь тут і музика взялась і всі зразу: Давай гопака! 

І пішли аж курява на хуторі знялася”. Приблизно 
у той самий час показове свідчення несприйняття 
побуту російського інтелігентства залишив Лесь 
Курбас: “Коли я пригадую своє знайомство з росій-
ськими студентами <…>, я переконаний, що коли 
вони йшли на війну, <…> те, за що вони билися, це 
було психологічно не чим іншим, як саме цими фор-
мами життя, в котрих вони в побуті своєму звикли, 
навчилися любити, були прив’язані за одну вечірку 
в якої-небудь Марії Петрівни, через приємно про-
ведений час”.

Але ж в Україні були інші вечірки! Чому Украї-
на мусила наслідувати чужі норми, еталони, взірці 
і форми поведінки?

Усі ці проблеми стосуються не лише україн-
сько-московських культурних стосунків і творчос-
ти окремих авторів, адже подібні приклади можна 
знайти у будь-якій культурі: приміром, як ставитися 
до Ріхарда Вагнера? Забути про його антисемітизм і 
відкинути зв’язок його творів з його ж маніфестами? 
Або Лені Ріфеншталь, Марінетті і ще тисячі інших 
постатей, чи слід відкинути їх, скасувати? Навпа-
ки – їх слід аналізувати і вивчати, щоб зрозуміти, 
як це працює: як видатний антисеміт Ваґнер або 
видатна пропагандистка нацизму Лені Ріфеншталь 
стали нашими кумирами, і який зв’язок існує між 
їхнім світоглядом, творчістю і просуванням куль-
турного продукту на ринку мистецтва.

Закономірне питання: а чому не можна просто 
поставити культуру на павзу, до чого закликають 
сьогодні деякі представники культурної спільно-
ти? Відповідь: усвідомивши токсичність російської 
культури, хіба повинні ми залишати у нашому ра-
ціоні отруту? Ми або свідомо відмовляємося від 
токсичної культури, або залишаємо компромісну, 
не до кінця усвідомлену, принаймні не до кінця 
сформульовану ситуацію і нерозв’язаний конфлікт, 
отже, не лікуємо хворобу, а лише приховуємо її. 
Безперечно, у радикальному скасуванні ворожої 
імперської культури є істотний недолік – скасу-
вання не передбачає можливости диференціяції, 
відокремлення зерна від полови (хоча б тому, що 
інструменту відокремлення зерна від полови досі 
ще ніхто не створив). Як із цим бути у навчальному 
процесі, у дослідницьких практиках, у культурній 
індустрії? Це питання загострює іншу – теоретич-
ну або, власне, методологічну проблему – пробле-
му предметного поля мистецтвознавства, котру 
у контексті московсько-українських культурних 
стосунків варто бодай позначити. Сутність цієї 
проблеми так само в одному лише слові – великий: 
великий митець, видатний твір мистецтва і т. ін. 
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А проблема полягає у відповіді на питання – чи й 
справді предметом мистецтвознавства мусять бути 
твори і митці, призначені кимось на роль видат-
них, а також оцінка цих творів з погляду панівної 
естетичної, політичної або якоїсь іншої доктрини, 
отже, величини? (такий підхід завжди влаштовував 
Імперію, адже спрямовувався на втоптування у сві-
домість отих самих стовпчиків і знищення інших – 
тих, що з’являлися на колонізованих територіях). 
Чи не означає це, що мистецтвознавство мусить 
більше уваги приділяти художній культурі і проце-
сам у ній, осмисленню інструментарію мистецтва, 
його жанрових структур, композиційних прийомів 
та іншим культурним фактам, аніж фактам одинич-
ним – митцям та їхнім творам? Так само у полі зору 
мусять опинитися механізми глорифікації митців та 
їхніх творів, створення мистецтвознавчих псевдо-
фактів і т. ін. Приміром, чому датою народження 
світового театру вважається 534 р.д.н.е., адже у тих 
самих Атенах театр існував і раніше? Впритул роз-
глянувши це питання, виявимо, що вибір дати здійс-
нено не випадково: її запропонували історики, котрі 
справжній театр (що це таке?) сприймали лише 
як заклад, привласнений державою. Відкидаючи 
подібні псевдофакти, раніше чи пізніше змушені 
будемо усвідомити, що предметом мистецтвознав-
ства мусять стати не постаті митців та їхні твори, 
а механізми культури – механізми надання статусу, 
норми художнього виробництва і т. ін. І тоді постаті 
видатних митців, котрі здебільшого були об’єктом 
донаукового мистецтвознавства, зникнуть або, при-
наймні, відійдуть на другий план, а мистецтвознав-
ство повернеться до своїх наукових витоків кінця 
ХІХ – початку ХХ століття, до мистецтвознавства 
без митців, до питань технології, для якої Чехов 
буде не більш принадним, ніж якийсь твір, бойовик, 
який заслужив репутацію “примітивного”, однак і 
досі збирає тисячі глядачів.

Не хочеться, але доведеться визнати, що поняття 
культура здебільшого вживається для дезорієнта-
ції. Коли вживають словосполучення вєлікая руская 
культура, насправді мають на увазі не культуру і не 
культурні факти, а лише якісь одиничні факти – пев-
ну сукупність художніх творів, котрі було висунуто 
російською пропагандою на роль видатних; згодом 
саме ці твори й просувалися на світовому худож-
ньому ринку. Тим часом культурні факти – власне, 
культуру та її найголовніші прояви бачимо у Бучі, 
Ірпені, Маріюполі та інших містах України. Отже, 
й уявлення про вєлікую рускую культуру – це фейк, 
міт, вигадка, прикриття для набагато небезпечнішої 
зброї – великої російської пропаганди, головними 

гаслами якої сьогодні є мишебратья, іскуство внє 
політікі та інші подібні. Ця пропаганда настільки 
потужна, що навіть та частина України, котра вва-
жає себе інтелектуальною елітою, заперечує необ-
хідність залізної культурної завіси або найвищої 
стіни, котра б убезпечила світ від вєлікой руской 
культури. Ця пропаганда настільки потужна, що 
тиражована нею чуттєва (естетична) насолода 
виявляється сильнішою за усвідомлення, що цю на-
солоду дає ґвалтівник, а сам процес її – отримання 
насолоди – це брутальне зґвалтування.

Щоправда, в історичній паралелі до стосунків з 
російським мистецтвом постає питання і про сто-
сунки з мистецтвом европейських країн, котрі у ми-
нулому столітті культивували фашизм або активно 
співробітничали з ним. Один із найкращих способів 
вирішити цю проблему передбачає зміну погляду 
на саме мистецтво: відмовитися від релігійного по-
гляду на мистецтво, нав’язаного XVIII століттям. 
Адже художня творчість, як і твір мистецтва, – це 
лише майстерність, лише майстерно виготовлений 
продукт, який здатен давати споживачеві естетич-
ну (чуттєву) насолоду. І в цьому сенсі йому нічим 
не поступається праця кондитера, кухаря, а тим 
більше – лікаря або солдата. Як і будь-який інший 
продукт, твір мистецтва має надзвичайно потужний 
пропагандивний потенціял, однак саме сакралізація 
мистецтва і беатифікація митців підсилює цей по-
тенціял і робить його небезпечним, адже, імітуючи 
життя, створює ілюзію, ніби це і є справжнє життя.

Зовні, можливо, усі ці міркування дуже схожі на 
банальну русофобію. Саме в цьому – в поширенні 
нічим не обґрунтованої русофобії – і намагається 
сьогоднішній рускій мір переконати весь світ. На-
справді, це не русофобія; це лише усвідомлення не-
безпечних наслідків впливу будь-якої культури, ко-
тра від взаємообміну і взаємозбагачення переходить 
до агресивного просування себе шляхом знищення 
інших, отже, порушує правила спілкування або, точ-
ніше, обміну. Прикладів таких культурних стратегій 
в історії дуже багато. Тому мусимо замислитися 
про кордони руского міра. Що таке рускій мір – це 
російськомовні громадяни України? Громадяни ро-
сійської федерації? Всі, хто у своєму минулому має 
пра-пра-прадіда або праматір росіянку? Хто це і що 
це? У багатьох випадках ми розпізнаємо рускій мір 
не замислюючись, напівінтуїтивно, як породу собак, 
відчуваємо різницю між гавканням представників 
різних порід – скарабєєвих, соловйових, міхалко-
вих та інших. Однак є випадки складніші, заради 
яких і слід чітко визначити кордони руского міра. 
Приміром, російськомовні твори Квітки, Гребінки, 
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Шевченка, Кропивницького та інших українських 
авторів – це рускій мір чи ні? Микола Гоголь – це 
рускій мір чи ні? Грузин Георгій Товстоногов – це 
рускій мір? Або Чехови – обидва, і драматург, і ак-
тор – це рускій мір?

Так само мусимо замислитися і про інше. Ми не 
знаємо імени, а тим більше – національного похо-
дження винахідника колеса, вогню, способів при-
готування різних страв, тобто не знаємо походжен-
ня багатьох методів, не знаємо імен винахідників 
та їхнього походження. Або знаємо і, незважаючи 
на це знання, продовжуємо користуватися. А це 
провокує запитання: чи технологію, метод пов’я-
зано з національною свідомістю, чи віддзеркалює 
він національну психологію і національні, у тому 
числі імперські наративи? А якщо пов’язаний, то 
наскільки? Зрозуміло, що застосування виделки 
і ножа, як метод, це витвір публічного, ба навіть 
демонстративного споживання, певної історичної 
культури, адже саме придворний етикет провокує 
потребу у відповідному посуді, столових приборах, 
носовичках, а ті, своєю чергою, формують новий 
тип поведінки, нові ритуали і культурні сценарії. 
Але якою мірою ніж, виделку і носовичок пов’язано 
з національною культурою і культурою соціяльного 
середовища? Якою мірою пов’язано (не пов’язано) 
з національною культурою закони Архімеда, Нью-
тона, Фарадея, відкриття Ома, Ампера, Рентгена та 
інші? Якою мірою пов’язано ідею театру жорстоко-
сти з хворою психікою Антонена Арто або творчість 
інших майстрів з їхніми злочинами або просто асо-
ціяльною поведінкою? Де межа, котра відокремлює 
індивідуальне і національне від універсального? Де 
межа, за якою закони фізики Архімеда і концепція 
театру жорстокости Арто втрачають свій зв’язок 
зі своїми винахідниками? Як бути, приміром, зі 
Шкловським та його теорією остранения, на яку 
посилалися і Курбас, і Брехт? Наскільки резуль-
тати творчої діяльности, тобто діти, відповідають 
за гріхи своїх батьків? Наскільки твори російських 
класиків пов’язано з імперським культурним кодом?

Конфуцій казав, що не можна вносити зміни у 
музику, адже нова музика сформує нові звичаї. Тому, 
не знайшовши загальної відповіді на питання про 
залежність між умовною музикою та її творцем, 
між твором мистецтва і культурою, що його поро-
дила, не знайдемо і належного ставлення до явища, 
котре впродовж останніх десятиліть, особливо у 
контексті московсько-українських стосунків, стало 
одним із об’єктів скасування, однак, на жаль, не ста-
ло об’єктом прискіпливої уваги з боку театральної 
спільноти.

Якось Сергій Данченко запитав: коли україн-
ський театр виконує п’єсу Шекспіра – це явище якої 
культури – англійської чи української? Відповіда-
ючи на це питання сьогодні, мусимо розмежувати: 
мистецтвознавство як технологічну дисципліну, і 
мистецтвознавство як бойовий загін пропаганди або 
релігійної конфесії; технічні прийоми Вагнера або 
Булгакова, з одного боку, та їхні наративи, з іншого. 
Так само – хронотоп миру і хронотоп війни, час для 
сакралізації мистецтва і час для його десакралізації, 
причини для беатифікації митців і так само причи-
ни для оголошення їм анатеми. Для усвідомлення 
різниці між дискурсами мусимо відповісти собі і на 
інше запитання: скільки місяців, років або століть 
триває московсько-українська війна? Це та відпо-
відь, від якої залежить кут зору, визначення завдань 
мистецтвознавства і місце вєлікой руской культури 
у нашій свідомості. Скасувати і відправити рускій 
культурний корабель услід за воєнним, поставити 
на павзу або, прислухавшись до думки так званих 
европейських інтелектуалів, не ображати вєлікую 
рускую культуру і залишити їй можливість зберегти 
лице? Такою видається картина московсько-укра-
їнських культурних стосунків, якщо розглядати її 
без урахування вирішального фактору – великого 
загальносвітового сценарію, авторство якого нале-
жить поки що не Україні. І це ще одна причина для 
спрямування дискурсу про мистецтво у бік оголен-
ня механізмів творення штучного світу і чуттєвого 
впливу – сценаріїв, структур, прийомів тощо. Адже 
мистецтво і мистецтвознавство – це війна за цін-
ності, війна, в якій ми всі – незалежно від нашого 
бажання – беремо участь. Навіть тоді, коли дезер-
тирувавши, розводимося лише про красу, лише про 
глибину, лише про вічні і загальнолюдські цінності. 
І тому завдання мистецтвознавства – роздягати, а не 
одягати, здирати нове вбрання короля, а не закли-
кати до замилування штучним світом і не сакралі-
зувати його. Адже все зводиться до простого – за 
чим стежимо: за стовпчиками чи за шляхом.

На роль одного зі стовпчиків, стовпів навіть або 
й богів, у радянському театрі було висунуто, як ві-
домо, Станіславського. Бога, якого майже ніхто не 
бачив, тому сьогодні кожен має право уявляти його 
як заманеться. Відтак маємо справу з колективним 
Станіславським, у віртуальному образі якого вті-
лено чи то колективне підсвідоме, чи якась інша 
маячня. Однак у часи культурних революцій боги 
почуваються непевно, їхні пам’ятники починають 
хитатися. Тому й у ставленні до Станіславського, 
точніше, до його прізвища, театральні діячі України 
демонструють сьогодні різні підходи: одні, і вже 
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давно, демонструють радикальний негативізм, а 
сьогодні, у контексті переосмислення руzкого міра, 
взагалі перекреслюють його, ототожнюючи зі спів-
цями імперської ідеї і радянської влади; інші й досі 
вважають його метод універсальним, придатним 
для будь-якого типу театру; можна перелічувати й 
далі, щоб завершити позицією тих, хто пропонує 
розмежувати – технології Станіславського та його 
наративи, його акторську творчість і принципи ре-
жисури, його основи педагогіки і репертуарну полі-
тику. На перший погляд, у випадку Станіславського 
відокремити зерно від полови набагато простіше, 
ніж у випадку, скажімо, Антона Павловича Чехова, 
якого, вважається, саме Станіславський відкрив те-
атрові. Простіше, здається, через те, що є естетика 
Станіславського (насправді, навіть не Станіслав-
ського, а психологічного театру), а є його метод; є 
філософія Станіславського та його репертуарна 
політика, а є його інструментарій дійового аналі-
зу… Хоч вони й пов’язані між собою, однак надто 
опосередковано –так само як травлення людини – з 
її ж розумовою діяльністю (не варто виводити пси-
хологію тоталітаризму виключно з гормональних 
проблем і внутрішніх хвороб Гітлера або Сталіна). 
Зрозуміло, що метод обслуговує естетику саме пси-
хологічного театру, а той, своєю чергою, підтримує 
і класовий, і національний і будь-які інші аспекти 
масової психології. Однак цієї відповіді недостат-
ньо, тут потрібні й інші інструменти. На жаль, укра-
їнське театрознавство майже не ставило цих питань 
раніше. З одного боку, це виправдано – українські 
історики театру віддавали перевагу вивченню на-
ціонального сценічного мистецтва. Але з іншого 
боку, цим українське театрознавство засвідчило 
брак інтересу до питань технології як акторської, 
так і режисерської творчости – і не лише у випадку 
Станіславського, адже поза увагою пострадянського 
театрознавства і досі залишаються проблеми техно-
логії у театрі корифеїв, Леся Курбаса та інших май-
стрів сцени. Але саме таким чином Станіславський 
перетворився на знак, замінник, емблему, а в очах 
невігласів – ледь не опудала. Як у Маяковського: 
“Мы говорим Ленин – подразумеваем партия, мы 
говорим партия – подразумеваем Ленин”

Так і Станіславський – в одних випадках він став 
емблемою соціялістичного реалізму (насправді, до 
соціялістичного реалізму не мав жодного відношен-
ня), в інших – ледь не винахідником психологізму і 
реалізму (теж маячня). І навіть те, що ми називаємо 
сьогодні “системою” або методом Станіславсько-
го, давно вже перестало належати саме Станіслав-
ському, але перетворилося на колективного Стані-

славського, до творення якого долучилися: Марія 
Кнебель – донька книговидавця Осипа Кнебеля, 
який народився у місті Бучачі нині Тернопільської 
области; грузин Георгій Товстоногов; американець 
Лі Страсберг і ще десятки, сотні й тисячі інших 
майстрів з різних кінців світу. Тому, підходячи до 
Станіславського та його “системи”, передусім му-
симо поставити найелементарніше запитання: із 
ким маємо намір зустрічатися – з представником 
“театра русской либеральной интелигенции”, як 
його назвав Вс. Всеволодський-Гернгросс, творцем 
універсального (неуніверсального) методу чи те й 
інше одночасно? що таке метод Стані славського 
і що таке його “система”? що таке метод дійово-
го аналізу? що таке метод фізичних дій? Без цих 
уточнень усі балачки навколо Станіславського пе-
ретворюються на безпредметну дію, а сам Станіс-
лавський – на емблему чогось – самі не знаємо чого.

Найбільшою перепоною для усвідомлення ок-
реслених у цих нотатках проблем є той самий, зга-
даний на початку пейзаж з уявними горами, котрі 
носять назви культур, митців або їхніх творів. Цей 
пейзаж існує лише у нашій уяві, у реальності – лише 
боротьба різних гіпотез життя. Але саме цими пей-
зажами формуються у нашій свідомості фантомні 
бажання – бажання, яких насправді не існує. Це й 
означає, що рубльова зона і досі заворожує нас і не 
випускає зі свого штучного світу, зі своїх гірських 
пейзажів, канонів високої духовности. Тому історію 
російського театру, так само як і театру фашистсько-
го, вивчати треба обов’язково – у циклі дисциплін з 
паразитології або історії тоталітаризму, щоб знати, 
як боротися з глибоким проникненням високої духо-
вности у слабкі мізки; щоб навчитися помічати і не 
прощати, коли чужинці, а хоч би й видатні майстри 
з того самого рубльового пейзажу, зневажають, об-
ражають, паплюжать і знищують Україну, пропагу-
ють той самий імперський дискурс, в якому Україні 
завжди відводитиме місце недокультури. Значною 
мірою ці проблеми зумовлено надміром мистецтва, 
перебільшенням його ролі (не лише літературо-, а 
й мистецтвоцентризм), але водночас і недооцінкою 
його підступної токсичности: з одного боку – неви-
правдане творення кумирів, з іншого – надто легко-
важне ставлення до прихованого пропагандивного 
впливу пейзажів і поширюваних ними культурних 
сценаріїв. Тому жоден із тих, хто виступає сьогодні 
проти перейменування площі Толстого або вулиці 
Пушкінської і закриття музею Булгакова, досі не 
спромігся дати притомну відповідь на одне питання: 
чому в Україні не існує вулиці або музею колишньої 
киянки Голди Мейєр, Рене Декарта, Іммануїла Кан-
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та, Ежена Йонеска або Йозефа Геббельса, а класиків 
з рубльової зони – Пушкіна, Толстого і Булгакова, 
Станіславського – існує? Тому що що?

Цінність будь-якого явища визначається його 
місцем у нашому житті (адже об’єктивної цін-
ности – не існує). Так само системою цінностей 
визначається і статус людини, спільноти, виду ді-
яльности. Мистецтвознавство – не виняток. Його 
соціяльний статус залежить від системи цінностей, 
на якій воно зосереджує свою увагу і яку пропагує. 
Мистецтвознавство завжди стоїть перед вибором – 
тиражувати відомі “істини” і списки “геніїв” або 
допомогти соціуму розплющити очі і побачити, зо-
крема, сумнівні причини мистецьких статусів – не 
має значення – несправедливо завищених чи, навпа-
ки, так само несправедливо низьких; у будь-якому 
разі всі ці статуси – це подвійний штучний світ: 
визначення місця мистецтва – штучного світу – 
в іншому штучному світі – світі статусів. Отже, 
штучний вимір штучного світу, котрий, однак, є 
потужним інструментом геополітики, отже, впливу 
на світ реальний.

Ключове питання сучасного українського мис-
тецтвознавства – точка неповернення, межа, ко-
тра відокремлює, принаймні мусить відокремити 
сучасне мистецтвознавство від мистецтвознав-
ства радянського. Чи подолало українське мисте-
цтвознавство цей бар’єр, чи повинно радикально 
відмовлятися від здобутків мистецтвознавства 
радянського часу, інколи сумнівних, чи, навпаки, 
мусить продовжувати традиції? Звісно, радянське 
мистецтвознавство не є цілісним утворенням, при-
таманні йому тенденції можна виявити в іншому 
часі, у дослідників інших країн; радянське театроз-
навство – це не лише місце й час, це принципи, 
методи, завдання і навіть вибір об’єктів досліджен-
ня. Радянське мистецтвознавство зосереджувало 
увагу здебільшого на “рекомендованих” об’єктах 
і темах, відтак постійно товкло у ступі проблеми 
“відставання театру від драматургії” (або навпа-
ки), проблеми “реалізму” (що воно таке – ніхто не 
знав), “театральної критики” (контрольованої іде-
ологічним, а не науковим сектором ЦК), впливу 
якогось “гєнія” на розвиток світового мистецтва та 
інші “актуальні проблеми”. І лише зрідка, що було 
радше недоглядом влади, з’являлися дослідження 
“нерекомендованих” об’єктів, результати яких, у 
кращому разі, не помічалися, у гіршому – визнава-
лися хибними, помилковими, а у невиліковних ви-
падках – ворожими, буржуазними, націоналістич-
ними і т. ін. Так само здебільшого передбачуваними 

були й висновки стосовно “видатних діячів”, внас-
лідок чого мистецтвознавство перетворювалося 
на інструмент ідеології, отже, було антинауковим. 
Адже історія мистецтва – це не прикрашені квітами 
пам’ятники “видатним особам”; історія – це пошук 
відповідей на просте питання “як це було насправ-
ді”. А насправді, у реальному житті, все – смачне і 
гидке – перепліталося і досі переплітається. Тому 
й балачки про те, як (звісно, позитивно) упливав на 
розвиток театру той або інший культурний діяч, є 
лише совковою звичкою, атавізмом; адже будь-яке 
явище театральної культури у науковому дискурсі – 
це не балачки про геніїв, до чого звикло радянське 
театрознавство, а ПРОБЛЕМА! Предметне поле 
театрознавства – проблеми, методи, процеси, кон-
флікти, війни культур, а не кумири. Навіть ворожий 
об’єкт може і мусить бути об’єктом дослідження, 
якщо, звісно, ДОСЛІДЖУЄМО, А НЕ ОСПІВУ-
ЄМО. Театрознавство мусить вивчати всі стани 
театральної культури, включаючи хворобливі і не-
безпечні для здоров’я, щоби шукати шляхи діягнос-
тики, профілактики і лікування. І з цього погляду 
вистави за творами Микитенка, Корнійчука або 
Рачади – авторів радянських шлягерів –  мають не 
менше, а можливо, й більше значення, ніж твор-
чість Миколи Куліша, адже саме ці твори форму-
вали жанрові структури, систему амплуа, стиль 
виконання і прийоми постановки, котрі впродовж 
десятиліть домінували, а може, й досі експлуату-
ються, в українському театрі. Але питання, на які 
мусимо шукати відповідь у зв’язку з ними – це не 
питання про їхню велич, це питання про форми, 
структури, методи і процеси. Бо інакше це не нау-
ка, а  такі собі салонні теревені – про власний або 
груповий смак, результатом якого стає, у кращому 
випадку, групове самозадоволення. Наука – це не 
про видатні явища, не про смачне морозиво і не про 
лагідних котиків, наука – це також про тарганів і 
про реконструкцію минулого – незалежно від того, 
яким воно було, достойним чи ганебним. Картина 
минулого, в якому тільки наші кумири – це не іс-
торія, це міт, казка, забавка, пропаганда. Бавитися, 
влаштовувати релігійні процесії навколо кумирів 
або реконструювати минуле, отже, залишатися ра-
дянським або оновлюватися, – це вибір, який і досі 
остаточно не здійснило, отже, не дійшло до точки 
неповернення, українське театрознавство. Точка 
неповернення – це відмова від старих запитань на 
користь нових, висунутих соціумом, і викинуті на 
смітник суперлативи.
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Про гастролі галицько-українського Руського на-
родного театру, що його в травні 1905 р. очолив Мико-
ла Садовський, і про виступи в Галичині Марії Зань-
ковецької дослідники історії українського мистецтва 
написали чимало. Розпочав цю частину нашого те-
атрального літопису згаданий корифей української 
сцени власними споминами, написаними за цілком 
свіжими ще в його пам’яті враженнями, і незабаром 
опублікував у львівському “Літературно-науково-
му вістнику”. Окремою книжкою його докладніші 
й доповнені театральні мемуари друкувалися вже в 
радянській Україні1. 

У 1950-х рр. у зв’язку з підготовкою до відзна-
чення 100-річчя від днів народження обох видатних 
українських артистів вийшли друком перевидані ме-
муари М. Садовського і збірник “Вінок спогадів про 
Заньковецьку”. Властиво, в тому часі й з’явився та 
надалі жваво поширювався в багатьох театрознавчих 
і краєзнавчих виданнях міт про тріюмфальний виступ 
М. Заньковецької 1905 р. на коломийській сцені. Міт 
цей породив Іван Рубчак своїми споминами “В Гали-
чині” [11, с. 129 – 137], надрукованими в названому 
збірнику:

“Звістка про талановиту гру Марії Костянтинів-
ни метеором облетіла всі, навіть найдальші, закутки 
Станіславівщини. Тоді якраз гуцули справляли свято 
в Коломиї і запросили на нього М. К. Садовського та 

Богдан ВОЛОШИНСЬКИЙ, Микола САВЧУК

ДО ПИÒАННЯ ПРО ГАÑÒРОЛ² РУÑЬКОГО НАРОДНОГО 
ÒЕАÒРУ ÒОВАРИÑÒВА “РУÑЬКА БЕÑ²ДА” 
П²Д ДИРЕКЦ²ЄЮ Ì. ÑАДОВÑЬКОГО (1905 Р., КОЛОÌИЯ)

М. К. Заньковецьку з цілим театром. Ми вдруге виї-
хали в Коломию, але цим разом лише на один день. 
Був початок грудня, і надворі потискав уже добрий 
мороз. Кілька днів перед тим була страшенна хуга. 
Вітер гуляв, завивав, торощив дерева в лісах, наробив 
багато шкоди і ґаздам, і лісам, аж нарешті вимів і 
вичистив небо з хмар і ніби заспокоївся.

Того пам’ятного дня, будучи з Марією Костян-
тинівною в Коломиї, я встав разом із сонцем і пі-
шов на верхи. Груди дихали вільно. На горизонті 
височіли суворі хребти Чорної гори, покриті інеєм, і 
стояли вони наче древні богатирі на сторожі, закуті 
в посрібнену броню. Кругом пробуджувалося все з 
нічного сну. З усіх усюдів почали з’їздитися гуцули 
в своїх мальовничих строях. Всі поспішали на свято 
Гуцульщини, в якому мали брати участь Марія Ко-
стянтинівна, Микола Карпович і весь театр “Бесіда”. 
Були тут ґазди і ґаздині, дівчата і леґіні з Косова, Кут, 
Космача, Яблонова, Ворохти, Жабйого. Всі вигафо-
вані на “востатний ґудзик”.

Коло полудня зачалося свято в залі каси ощадно-
сти в Коломиї.

Про хід свята багато розказувати, але для нас 
найцікавіше було, коли на сцену виступили з вітан-
ням-відповіддю від театру М. К. Заньковецька і 
М. К. Садовський, Рубчакова і Ґембіцький. Леґіні 
після їх виступу почали танцювати на сцені і взяли в 
коло Марію Костянтинівну. Славетна актриса сяяла 
від радості, а кругом неї леґіні під звуки цимбалів, 
скрипки, сопілки вихром викручували “аркана”. 
Стародавні пістолі блищали за чересом, а прекрасно 
різьблені металеві топірці в руках леґінів зі свистом 
прорізали повітря. Здавалось, якась стихія збудилася 
з віковічного сну і задавить Марію Костянтинівну, а 
вона стояла весела, життєрадісна і підбадьорювала 

1 Доповнений текст театральних споминів М. Са-
довського 1926 р. публікувався в журналі “Життя і 
революція” (1929), а окремою книжкою під назвою 
“Мої театральні згадки. 1881 – 1917” їх надруковано 
1930 р. Під цією самою назвою книжка була перевида-
на з нагоди відзначення 100-річчя від дня народження 
М. Садовського 1956 р.
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леґінів. Ті, розійшовшись, на команду заводила “Раз 
прибий” так щиро стукнули, що зі стелі почала від-
падати штукатурка. А місцеві “власті” заборонили 
надалі винаймати українцям приміщення, і дійсно 
довгий час не хотіли віднаймати зали українському 
театрові. 

Ввечері йшла “Наймичка”. Заньковецька грала 
з такою наснагою, як ніколи. Гуцули теж не щадили 
ні оплесків, ні квітів, а після вистави провели нас по 
місту. Трембіти заграли на прощання – і всі почали 
розходитись, кому куди. Звідусіль лунали радісні го-
лоси. Перекликалися верхи з верхами, полонини з 
полонинами. Здавалося, вся Гуцульщина переклика-
лася й співала, здавалося, велетенські простори, гори, 
полонини і доли поєднані одною луною, одною вели-
кою думкою. І Марія Костянтинівна під враженням 
цього всього була якась ніби не своя – раз весела, то 
знов задумана. “Дивний народ ці гуцули, – говори-
ла вона. – Скільки завзяття в тих леґінів, в їхньому 
вихровому танку, в їхніх вигуках і пісні. Якась дивна 
мова, і ноша, і звичаї, і взагалі все. Одначе серце моє 
чує, що все те рідне й дороге”.

Ми сіли в поїзд і на другий день були знову в 
Станіславові” (тепер Івано-Франківськ) [11, с. 133–
134].

Цю версію мистецьких подій із зазначених спо-
гадів І. Рубчака у 1962 р. стисло переказав у своїй 
книжці про М. Садовського й Василь Василько (Ми-
ляєв) [1, с.16] і некритично ввів як фрагмент до влас-
ної монографії про М. Заньковецьку [5, с. 297–299] 
авторитетний дослідник її життя і творчости росій-
ський історик мистецтва С. Дурилін. Книжка його про 
видатну актрису вийшла мовою оригіналу в київсько-
му видавництві “Мистецтво” 1982 р. і вважалася хре-
стоматійною для українських радянських науковців. 
Відповідно міт про “виступ М. Заньковецької в Коло-
миї та її спілкування з гуцулами” далі поширювався 
як у фахових, так і в аматорських дослідженнях в 
царині історії галицько-українського театру. Наслід-
ком цього 1988 р. в Коломиї на фасаді приміщення 
тодішнього Гарнізонного будинку офіцерів (теперіш-
нього Народного дому, а колишньої Щадничої каси) 
урочисто відкрили меморіяльну таблицю, яка спові-
щала, що на сцені цього будинку виступали видатні 

Артисти  Руського народного театру Товариства “Руська бесіда” на гастролях у Коломиї. Зліва направо: у першому 
ряді – В. Коссак та І. Коссакова; у другому ряді – С. Паньківський, К. Рубчакова, директор М. Садовський, М. Махницька 
та В. Костів-Верховинець; у третьому ряді – І. Рубчак, адвокат К. Трильовський і С. Махницький. Фотоательє А. Кіблера в 
Коломиї, 1905 р. Світлина з фондів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника, інв. № ІІ Ф2482.
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українські актори М. Заньковецька і М. Садовський 
(таблицю було демонтовано під час реконструкції і 
ремонту Народного дому в 2000 р). Незважаючи на 
сучасні зручні умови доступу дослідників до архівів 
і бібліотечних фондів давньої галицької періодики та 
можливості перевірити описані І. Рубчаком факти, 
цей міт залишається живучим і в незалежній Україні.

Очевидно, що досліджувати гастрольні маршру-
ти М. Заньковецької слід у контексті історії всього 
річного директорування М. Садовського в Руському 
народному театрі Товариства “Руська бесіда”. Тут 
потрібно відзначити цінність внеску до вивчення цієї 
історії народного артиста України Б. Козака, який за 
архівними джерелами і давньою періодикою в своїй 
театрознавчій статті [6, с. 108 ] уточнив час приїзду 
М. Заньковецької до Галичини в Станіславів, а також 
хронологію її сценічних виступів, як і загальний пе-
ребіг галицьких гастролей М. Садовського. Зазначене 
дослідження Б. Козака отримало подальший розви-
ток у його нарисах “Микола Садовський – директор 
народного театру” [7, с. 201–238] та “Марія Занько-
вецька в Галичині 1905 р. – приїзд та перший виступ” 
[7, с. 239–245].

Отже, уклавши з виділом “Руської бесіди” річ-
ний контракт про дирекцію в Руському народному 
театрі терміном на один рік (з 1 травня 1905 р. до 
1 травня 1906 р.), М. Садовський прибув із актором 

Щаднича каса в Коломиї. 
Поштівка.

 Накладом Зімблера в Коломиї. 
Поч. ХХ ст. 

Поштівка з приватної 
колекції В. Ковтуна.

Настінні розписи в танцювальній і театральній залах у бу-
динку Щадничої каси в Коломиї. Фрагмент стіни з портретом 
А. Фредра. Художник В. Крицінський. Репродукція Гусніка і 
Гойслера у м. Прага (Чехія). Поч. ХХ ст. Поштівка з приват-
ної колекції В. Ковтуна.

Меморіяльна таблиця україн-
ським артистам С. Крушельни-
цькій, М. Заньковецькій і М. Са-
довському на стіні Народного 
дому (колишня Щаднича каса), 
з помилковою інформацією про 
виступ М. Заньковецької в Коло-
миї. Демонтована в 2000 р. 
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С. Паньківським 4 травня2 1905 р. до Тернополя, де 
тоді гастролювала трупа, для ознайомлення зі станом 
її і перебрання керівництва театром. Познайомив-
шись з акторами і віддавши перші керівні вказівки, 
він залишив тут своїм повноважним представником 
С. Паньківського (за походженням галичанин, цей 
актор довго грав у театрах Наддніпрянщини), а сам 
повернувся до Києва за бібліотекою драматургії, 
реквізитом і костюмами, а також для перемовин з 
М. Заньковецькою щодо її приїзду в Галичину. 

Повернувся М. Садовський на Поділля вже в 
червні і застав театр у Чорткові, де він гастролював 
22 червня – 30 липня в “салі власній (на Вигнанці, 
коло церкви)” [10, с. 3] – тимчасовому павільйоні, 
спорудженому з дощок, який нагадував М. Садов-
ському хіба що ярмарковий балаган. Звідси й поча-
лася велика й подвижницька робота нового керма-
нича театру щодо реорганізації трупи та оновлення 
репертуару. М. Садовський виразно бачив потреби 
і шляхи вдосконалення акторської майстерности 
своїх колег і розумів, що для досягнення результату 
необхідні час і пристойні умови для тривалих репе-
тицій. Такі умови можна було забезпечити тільки в 
стаціонарній театральній залі (а таких у Галичині 
тоді було лише кілька, та й то в найбільших містах 
краю). Розумів він також, що для успішних виступів 
на сценах значніших міст театр слід було ще підготу-
вати. Отож залишалося тільки рухатися – від Поділ-
ля до Покуття, з менших до більших містечок і міст 
(Заліщиків, Товстого, Городенки), даючи по дорозі 
вистави – рухатися й одночасно проводити на марші 
проби та шукати пристойну репетиційну базу для 
радикального реформування театру, щоби вже далі 
впевнено стартувати для підкорення більших гали-
цьких сцен та завойовувати симпатії вимогливішої 
публіки. Так і було зроблено, а переломним пунктом 
на шляху до успіху цього проєкту, цього гастрольного 
турне стала Коломия.

До Коломиї театр прибув, мабуть, 25 вересня 
(оскільки 24 вересня завершив гастролі у Городенці). 
У місті тоді вже було кілька зал для публічних заходів, 
але спеціяльно запроєктованою, збудованою і облад-
наною для показу театральних вистав була тільки 
одна – в спорудженому 1892 р. приміщенні Щадничої 
каси. Треба відзначити, що в багатьох галицьких мі-
стах мандрівний Руський народний театр натрапляв 
на труднощі щодо орендування пристойних глядаць-
ких зал, власники яких не завше були прихильними 
до українського мистецтва. А 1905 р. у Галичині був 
ще й позначений польсько-українським політичним 
протистоянням напередодні виборів до Галицького 
крайового сейму й Австрійського парламенту. Така 

політична ситуація спричиняла також масу проблем 
для влаштування українських культурно-просвіт-
ницьких заходів. Повною мірою згодом відчув це 
М. Садовський, винаймаючи приміщення у Львові, 
де польська публіка часто бойкотувала українські 
вистави. Йому довелося за власні кошти перебуду-
вати для вистав сцену зали єврейського ремісничого 
товариства “Яд Харузім” і вдалося домовитися лише 
про два виступи в Міському театрі. 

Театральна зала в Коломиї М. Садовському по-
трібна була не тільки для вистав, а й для тривалої 
репетиційної роботи з акторським колективом. На ща-
стя, коломийська громадськість допомогла успішно 
полагодити це питання. Можемо здогадуватися, що 
певну роль у перемовинах міг відіграти Іван Біберо-
вич, колишній довголітній (упродовж 1881–1892 рр.) 
директор Руського народного театру, який від 1894 р. 
мешкав у Коломиї і працював касиром Щадничої каси. 
І. Біберович користувався авторитетом у керівництва 
каси як грамотний і ретельний службовець, а окрім 
того виступав режисером аматорських театральних 
гуртків у місті й неодноразово брав у керівництва 
закладу дозвіл на проведення репетицій і вистав у 
цій театральній залі. На жаль, якихось відомостей 
про контакти М. Садовського та І. Біберовича ми не 
знаходимо (у спогадах М.Садовського про це згадок 
нема, а рукопис мемуарів І. Біберовича вважається 
втраченим) [4, с.74]. 

У Коломиї театр гастролював до 5 листопада, по-
казавши тут 20 вистав і докладно оновивши репер-
туар. У своїх споминах М. Садовський з симпатією 
згадував прихильність коломийської публіки і схваль-
но оцінював умови праці для акторів на сцені зали 
Щадничої каси: 

“Вже в Коломиї заля мене трохи задовольнила, 
бо й сама була велика, і сцена підхожа (…), малось 
аж дві вбиральні і не треба було перегороджувати 
якоюсь рядниною одну на дві.

В Коломиї я з трупою затримався на довший час. 
Тут уперше пішла чеська опера “Продана наречена”. 
Трупа з кожним днем все вирівнювалась, набирала 
ансамблю і почала вже цікавити публіку не тільки з 
патріотичного боку, але й з артистичного. Коломий-
ське громадянство дуже радо ходило до театру, навіть 
москвофіли ” [13, с.82].

Завершилися коломийські гастролі 5 листопада 
виставою драми І. Карпенка-Карого “Батькова казка”, 
по закінченні якої представники місцевих громадсь-
ких організацій склали М. Садовському подяку від 
української спільноти міста і вручили йому на згад-
ку золотий перстень з діямантом [9, с. 2]. З Коломиї 
6 листопада театр переїхав до Станіславова, де вже 
наступного дня розпочав вистави в залі будинку Му-
зичного товариства імени С. Монюшка. Десь між 7-м 2 Дати подано за новим стилем.
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і 10-м листопада сюди приїхала М. Заньковецька, яка 
мала у Станіславові лише один виступ 30 листопада в 
ролі Харитини в драмі І. Карпенка-Карого “Наймич-
ка” [6, с. 108]. Зі Станіславова 5 грудня театр переї-
хав до Стрия, де давав вистави з 6 по 28 грудня, а зі 
Стрия вирушив на гастролі до Перемишля й далі – до 
Львова. 

А коли ж міг відбутися той одноденний повтор-
ний приїзд театру до Коломиї спеціяльно на “гу-
цульське свято” (якщо справді це було), що його так 
колоритно описав І. Рубчак? Це питання віддавна 
непокоїло коломийських краєзнавців, які піддавали 
сумніву достовірність свідчень знаного артиста про 
виступ на коломийській сцені зірки українського те-
атру М. Заньковецької [12, с. 86]. Перегляд хроніки 
мистецьких подій у львівському часописі “Діло” і ко-
ломийських часописах “Русская Рада” та “Поступ” за 
листопад – грудень 1905 р. фіксації такої резонансної 
публічної події, якою мав би стати виступ М. Зань-
ковецької на коломийській сцені, як і самого факту 
повторного приїзду трупи театру зі Станіславова до 
Коломиї чи відзначення в місті “гуцульського свя-
та” в грудні (в часі посту), – не допоміг виявити. Ще 
якби столиця Покуття була розташована на дорозі між 
Станіславовом та Стриєм, то театр міг би зробити 
зупинку на одну виставу, але ж ця дорога веде в про-
тилежний бік. Тому й, з огляду на тогочасні суспільні 
традиції й логістику зимових гастролей мандрівних 
театрів, описана І. Рубчаком історія апріорі виглядала 
неправдоподібною.

Правду допомогло з’ясувати порівняльне дослід-
ження описів місцевих подій у часі осінніх коломий-
ських театральних гастролей у часописі “Діло” та в 
друкованому органі Русько-української радикальної 
партії “Громадський голос”, оскільки в тому часі 
вплив коломийських радикалів на чолі з Кирилом 
Трильовським виразно позначався на всіх подіях 
не лише політичного, але й культурно-мистецького 
життя української громади міста. Впродовж гастро-
лей у Коломиї відбулися два політичні віча з питань 
реформування австрійського виборчого законодав-
ства3: 15 жовтня віче скликали соціял-демократи, а 
28 жовтня таке ж віче скликала заснована місцевими 
радикалами громадсько-політична організація “На-
родна воля” [2, с.3]. Отже, обидва часописи подали 
інформації дописувачів з Коломиї про віче 28 жовт-
ня, що відбулося в залі Народного дому (тепер На-
ціональний музей народного мистецтва Гуцульщи-
ни і Покуття імени Й. Кобринського), збудованого 
1902 р. на вул. Костюшка (тепер Театральна) поруч зі 
Щадничою касою, де того ж дня ввечері йшла опера 
С. Гулака-Артемовського “Запорожець за Дунаєм” з 
М. Садовським у ролі Карася. Дізнавшись, що на віче 
чисельно прибули селяни з покутських і гуцульських 

сіл, директор театру розпорядився запропонувати їм 
квитки зі значною знижкою, чим вони з ентузіязмом 
скористалися. Серед учасників віча та глядачів виста-
ви активністю і колоритним виглядом вирізнялися 
члени спортивно-пожежно -руханкового товариства 
“Січ” з гуцульського містечка Печеніжин, одягнені в 
барвисті народні строї зі січовими відзнаками.

Серед виконавців в опері найбільше відзначилися 
грою та співом М.Садовський і К. Рубчакова. Глядачі 
переповненої зали, вражені й зачаровані театральним 
дійством, влаштували артистам бурхливі овації. Після 
другої дії на сцену в супроводі делегатів-січовиків 
вийшов К. Трильовський. Січовики стали колом, а 
їхній очільник виголосив до К. Рубчакової подячну 
промову, після чого січовики піднесли їй лавровий 
вінок, прикрашений “січовою звіздою гуцульської 
роботи” і перев’язаний стрічками малинової барви з 

Кирило Трильовський, чільний діяч Русько-української ради-
кальної партії, засновник Товариства “Січ” і симпатик 
театру. Світлина К. Єгершпахера у Відні. 31 січня 1915 р. 
Поштівка. Видання Центральної управи Українського легіону 
в м. Відні. 1917 р.

3 Восени 1905 р. по всьому краю галицько-українські 
політики проводили кампанію за скасування в Австро- 
Угорській імперії архаїчної куріяльної виборчої системи 
і запровадження загального прямого і рівного виборчого 
права з таємним голосуванням у законодавстві про 
парламентські і місцеві вибори.

Богдан ВОЛОШИНÑЬКИЙ, Ìикола ÑАВЧУК
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написом “Катерині Рубчаковій – покутські “Січи”!” 
Після третьої дії М. Садовського вшановували де-
легатки “Кружка українських дівчат” під проводом 
Марії Колцуняк, яка також вручила видатному ар-
тистові лавровий вінок. Приємно вражений таким 
щирим і теплим пошануванням гри акторів, М. Са-
довський після закінчення вистави влаштував ще й 
театральний концерт, на якому сам декламував вірша 
Т. Шевченка “Чернець”, а К. Рубчакова співала пісні. 
Січовики у відповідь виконали на сцені кілька склад-
них гімнастичних вправ – т. зв. “піраміди” або “вежі”, 
а тоді затанцювали для артистів “Аркан” і заспівали 
січових пісень [3, с. 261].

Цікаво, що політичний часопис “Громадський 
голос”, який на своїх сторінках майже не описував 
мистецьких подій, цього разу подав дуже докладний 
звіт про перебіг дня і театрального вечора 28 жовтня з 
усіма подробицями публічного вшанування улюблен-
ців публіки – М. Садовського і К. Рубчакової. Саме 
ці колоритні подробиці разюче нагадують описане 
І. Рубчаком “вшанування гуцулами таланту М. Зань-
ковецької”, яке буцімто відбулося на коломийській 
сцені.

Очевидно, І. Рубчак, який на час писання своїх 
мемуарів перебував у досить поважному віці, дещо 
змістив події й дати, як це характерно для людей 
похилого віку. Отже, те, що насправді стосувалося 
зіркового коломийського виступу його дружини – 
К. Рубчакової в жовтні 1905 р., він майже через пів 
сторіччя подав на папері як опис сценічного тріюмфу 
М. Заньковецької та її атракційного вшанування, ні-
бито виявленого гуцулами в Коломиї у грудні 1905 р.

Треба відзначити, що провідник “Січі” і коло-
мийських радикалів К. Трильовський був палким 
шанувальником театрального мистецтва. У своїх ме-
муарах він залишив спогад про поїздку 30 листопада 
до Станіславова, яку здійснив, щоб подивитися гру 
Марії Заньковецької [14, с. 232]. А його син Петро 
Трильовський залишив цікаві згадки про симпатію 
свого батька до артистів трупи М. Садовського: “Мій 
батько дружив з артистами й одного разу запросив 
майже всіх до себе на “бенкет”, а опісля зроблено 
спільну знимку” [15, с. 104]. 

Доречно також зауважити, що зазначена світ-
лина, яку виконав знаний коломийський фотограф 
А. Кіблер, вціліла досі. У міжвоєнному часі вона 
зберігалася в музеї Наукового товариства імени 
Шевченка (НТШ) у Львові, а тепер належить до 
фондів Львівської національної наукової бібліоте-
ки України ім. В. Стефаника (інв. № ІІ Ф2482). На 
світлині в центрі групи осіб у другому ряді сидить 
М. Садовський, праворуч біля нього сидять К. Руб-
чакова і С. Паньківський. У центрі третього ряду 
стоїть К. Трильовський, а праворуч від нього – І. Руб-

чак. Цю світлину неодноразово використовували в 
театро знавчих виданнях, однак центральну постать 
у третьому ряді (тобто К. Трильовського) або не опи-
сували [8, ілюстр.], або помилково подавали як особу 
М. Заячківського, теат рального референта Товариства 
“Руська бесіда” [7, ілюстр].

Майже півторамісячні гастролі Руського народ-
ного театру Товариства “Руська бесіда” під дирек-
цією М. Садовського у вересні – листопаді 1905 р. 
в Коломиї стали знаковою сторінкою історії україн-
ського театру. Відповідно й кожне уточнення окремих 
обставин цієї події збагачує скарбничку відомостей 
про ті славні для нашої культурно-мистецької спад-
щини часи.
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Habet sua fata libelli. Цей афоризм давньорим-
ського граматика Теренція Мавра, що в перекладі з 
латини означає “Книжки мають свою долю”, україн-
ський письменник Іван Кочерга взяв як епіграф до 
своєї публіцистичної праці “Доля п’єси” [6, с. 82]. Він 
розмірковував про засади формування репертуару в 
українських театрах радянської доби, роботу реперт-
комів і, звичайно, сценічну долю п’єс: “…Скільки 
б не було театрів, – пише він, – і хоч як би вони не 
скаржились на відсутність хороших п’єс, їх, тобто 
театрів, все ж таки набагато менше, ніж придатних 
до вистави п’єс, і великий процент останніх просто 
за законами арифметики ніколи не попаде в театри. 
<…> Навіть у нас <…> не виключено випадків, коли 

Ì²Ж Л²ÒЕРАÒУРОЮ ² ÑЦЕНОЮ: 
“П²ÑНЯ ПРО ÑВ²ЧКУ” ². КОЧЕРГИ В ²НÒЕРПРЕÒАЦ²Ї 
ÇАНЬК²ВЧАН (1935)

Оксана ПАЛІЙ

хороша п’єса даремно чекає, в той час як самодовіль-
на халтура посідає кращі місця…” [6, с. 83].

Як відомо, І. Кочерга у своїх працях із питань тео-
рії драми чи актуальних проблем тогочасного театру 
апелював і до власного письменницького досвіду. Тож 
можемо припускати, що й у цій статті автор має на 
увазі сценічну долю своєї п’єси “Свіччине весілля”. 
Цей твір справді мав усі підстави назавжди залиши-
тися на маргінесі театрального процесу ХХ ст., адже 
тогочасні драматурги пере важно намагалися відобра-
зити у своїх творах “величні звершення радянської 
влади”, репертуари театрів заполонили вистави-агіт-
ки, а тут – п’єса романтичного спрямування про се-
редньовічний Київ, цехи, заборону світла… Тож не 

Трупа Державного театру ім. М. Заньковецької. Запоріжжя, 1932 р. 
(З фондів Музею театрального, музичного та кіномистецтва України).
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дивно, що, незважаючи на дозвіл, жоден театральний 
колектив не взявся ставити новий твір Івана Кочерги. 
Відома літературо- і театрознавиця Наталя Кузякінаи 
слушно зазначала: “…Кочерга покладав надії на сце-
нічне втілення “Свіччиного весілля”, яке 1930 року 
було дозволене до вистави і 1931 року надруковане. 
Та вихід в світ “Свіччиного весілля” спочатку про-
йшов непомітно. Критики не звернули уваги ні на 
п’єсу, ні на її автора, театри не квапились її стави-
ти…” [10, с. 113].

У цитованій вище праці “Іван Кочерга. Життя. 
П’єси. Вистави” Н. Кузякіна, аналізуючи великий 
часовий проміжок від часу написання цієї п’єси та 
його сценічного першопрочитання у Театрі імени 

Марії Заньковецької, здійснене режисером Василем 
Харченком (прем’єра – 27 жовтня 1935 р. у Запоріж-
жі), де в цей час колектив перебував на стаціонарній 
роботі, точно окреслила причини цього “парадок-
су”. Підкреслюючи, що І. Кочерга на той час був 
уже до свідченим драматургом, дослідниця акцентує 
увагу й на тому, що письменник вважав потрібним, 
аби глядач бачив на сцені видовище красиве й зво-
рушливе. Відтак у “Свіччиному весіллі” є багато 
картин театрально ефектних, живописно виразних. 
Мальовничі куточки Києва, деталі побуту – все це, 
дуже економно використане драматургом, слугує для 
якнайкращого розкриття постатей героїв твору [10, 
с.109-110]. Очевидно тому, що заньківчани у своїй 
постановці виявили згоду із міркуванями драматур-
га, він і залишився задоволений запорізьким спек-
таклем, який розпочав тріюмфальний хід цієї п’єси 
сценами інших театрів України. Н. Кузякіна таким 
чином проаналізувала сценічну концепцію “Пісні 
про Свічку” у Запоріжжі: “Постановник В. Харченко 
наголошував на соціальних конфліктах твору, праг-
нучи максимально зменшити “сентиментальність 
тексту” і якнайширше розгорнути реалістичні карти-
ни життя ремісників. Загалом “Пісня про Свічку” у 
заньківчан вийшла швидше в мажорі, ніж в мінорі, і 
підсилена виразною музикою О. Радченка та вдалим 
виконанням провідних образів ( В. Яременко – Свіч-
ка; Д. Дударєв – Воєвода; В. Згуральська – Меланка; 
В. Любарт – Гільда та ін.), сприймалася як барвисте, 

Василь Яременко – Свічка у виставі “Пісня про Свічку” І. Ко-
че р       ги. Режисер – В. Харченко. Державний театр ім. М. Зань-
ковецької. 1935 р. (З фондів Музею театрального, музичного 
та кіномистецтва України).

Програмка до вистави “Пісня про Свічку” І. Кочерги. Ре-
жисер – В. Харченко. Державний театр ім. М. Заньковецької. 
1935 р. (З фондів Музею театрального, музичного та кіно-
мистецтва України).
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патетичне видовище [10, с.114]. Отож саме після заньківчанської 
постановки у Запоріжжі до автора прийшов справжній літературний 
успіх, драму поставили багато інших театрів. Тож закономірно, що 
про естетичні особливості п’єс Івана Кочерги, їхню тематику, ком-
позиційну побудову ще за життя автора почали з’являтися ґрунтовні 
літературознавчі розвідки різного жанру: від окремих статей до 
монографічних досліджень. Хоча ці праці, написані в радянський 
період, і несуть на собі “ідеологічний” відбиток, проте деякі з них не 
втратили своєї цінности й до сьогодні, зокрема такі, як “Драматургія 
Івана Кочерги” Є. Старинкевич (К., 1947); “Іван Кочерга” Н. Андрі-
анової (К., 1963); “Драматург Іван Кочерга: Життя. П’єси. Вистави” 
(К., 1968) Н. Кузякіної; “Іван Кочерга. Нарис життя і творчості” 
З. Голубєвої (К., 1987); “Драматична поезія Івана Кочерги і музика” 
І. Мамчура (К., 1987). Поміж цих праць виділяється монографія 
Н. Кузякіної “Драматург Іван Кочерга. Життя. П’єси. Вистави”, в 
якій приявна не тільки літературознавча оцінка творчости письмен-
ника та його біографія, а й названі ключові постави за творами Івана 
Кочерги, побіжно окреслена їхня концепція. Оскільки дослідниця 
не ставила собі за мету широко аналізувати сценічні рішення, то й 
про виставу в Театрі імени Марії Заньковецької 1935 р. знаходимо 
загальні відомості, які не надто широко розкривають значення цьо-
го спектаклю як для театрального колективу, так і для подальшої 
сценічної історії самої п’єси. 

Так, з приводу “неактуальности” п’єси, склад нощів її шляху на 
театральну сцену Н. Кузякіна  зазначала: “Кочерзі довелося чекати 
п’ять років, поки, нарешті, драматична поема була поставлена в 
Театрі імені Марії Заньковецької у жовтні 1935 р. Драматург, який 
приїхав на відкриття сезону, виявив задоволення виставою: “В ці-
лому враження у мене якнайкраще… У виконанні заньківчан п’єса 
зазвучала саме в тих патетичних і романтичних тонах, в яких я собі 
її і уявляв”. [10, с. 114]. 

Деякі відомості з приводу вистави можемо знайти у науковій 
літературі про запорізький період історії Театру ім. Марії Занько-
вецької (1931–1941). Передусім у монографії “Народна артистка” 
присвяченій Варварі Любарт Л. Мельничук-Лучко (К.,  1964), книж-
ці “Львівський державний Ордена трудового червоного прапора 
український драматичний театр імені М. Заньковецької” (К., 1965) 
Б. Кордіані та Л. = Мельничук-Лучко, “Український драматичний 
театр. Нариси історії у 2-х тт. Т.2. (радянський період)” (К., 1959), 
збірнику спогадів “Заньківчани (Львівський державний ордена 
Трудового Червоного Прапора український драматичний театр іме-
ні Марії Заньковецької” (за ред. І. Піскуна, К., 1972), монографії 
“Василь Яременко” Б. Завадки та Ю. Турчина (К.,1973), альбомі 
“Федір Нірод” (автор вступ. ст. та упорядник вид. І. Вериківська, 
К., 1988) та книжці “Львівський театр імені М. К. Заньковецької” 
О. Кулика (К.,1989), мемуарах Федора Нірода “Записки художника, 
или Воспоминания счастливого человека” (упор. Н. Михайлова і 
В. Томазов К., 2004).

Проте, на жаль, замість детального аналізу режисерської ін-
терпретації та характеристики акторських робіт заньківчан у цій 
виставі ми знаходимо прямо цитовані або довільно переказані ури-
вки із рецензії М. Криворучка у тогочасній запорізькій пресі і, як 
правило, першу (вступну) найбільш ідеологічно заангажовану ча-
стину з опублікованих у пресі режисерських нотаток В. Харченка. 

Федір Нірод, художник Державного театру 
ім. М. Заньковецької. (З фондів Музею те-
атрального, музичного та кіномистецтва 
України).

Дмитро Дударєв, актор Державного те-
атру ім. М. Заньковецької. (З фондів Му-
зею театрального, музичного та кіномис-
тецтва України).

Оксана ПАЛ²Й



68

Тож, спираючись на публікації в тогочасній пресі, 
світлини до вистави, а також праці низки українських 
дослідників, спробуємо проаналізувати сценічну ін-
терпретацію “Пісні про Свічку” І. Кочерги та значен-
ня цієї вистави для подальшого розвитку творчого 
колективу. Наша стаття є лише першим кроком до 
системного вивчення цієї теми і не претендує на ви-
черпність дослідження.

Насамперед окремо зазначимо, що співпраця 
Теат ру імени Марії Заньковецької із драматургом 
Іваном Кочергою була дуже систематична і плідна. 
Красномовним підтвердженням цього є реалізація 
п’яти його п’єс на сцені цього театру від 1926 до 
1936 рр. Перша у переліку – “Фея гіркого мигдалю” 
(1926), далі – “Марко в пеклі” (1928); “Майстри часу” 
(1934); “Пісня про Свічку” (1935) і нарешті “Підеш – 
не вернешся” (1936). Проте найбільш знакова і вагома 
як для автора, так і для заньківчан була постановка 
драми “Пісня про Свічку” (1935) у Запоріжжі.

Дослідники, характеризуючи творчість Івана Ко-
черги початку 30-х рр, зазначають здебільшого, що це 
був новий етап у розвитку його таланту. Є. Старин-
кевич вирізняє згаданий твір, підкреслюючи вдале 
поєднання його змісту і форми : “…Тут надзвичай-
но щасливо сполучаються глибокий ідейний зміст, 
емоціональність і прекрасна драматургічна форма, 
пройнята високою поезією” [14, с. 40]. Інші літера-
турознавці підкреслювали не тільки оригінальність 
форми і сюжету драми, а й називали її однією із най-
кращих в історичному жанрі. 

Наприклад, літературознавець К. Сторчак так 
характеризував “Свіччине весілля”: “…Справжньою 
вершиною у творчості Кочерги 30-х рр. стала дра-
матична поема “Свіччине весілля” (1930) – один з 
кращих творів української радянської драматургії іс-
торичного жанру. Саме в цьому жанрі найповніше ви-
явилася вся самобутність, ідейна наснаженість і філо-
софська глибина, притаманна драматургу” [15, с. 17]. 
Проте водночас начебто із загальним схваленням у 
деяких “наукових” працях бачимо й ніби приховані 
критичні “літературознавчі попередження”: “Не буде 
перебільшенням сказати, – пише К. Сторчак, – що 
історична драма Ів. Кочерги “Свіччине весілля” в 
своєму жанрі була в тридцяті роки найпопулярнішим 
явищем і що ця п’єса довго ще хвилюватиме серця 
читачів і глядачів глибоким змістом конфлікту, чисти-
ми і благородними почуттями яскраво змальованих 
у ній виразників ідей народних мас. Проте здобутий 
письменником Ів. Кочергою успіх одночасно підкрес-
лював: письменникові треба ще багато зробити і для 
того, щоб твердо стати на ґрунт соціалістичного реа-
лізму, щоб впевнено іти в ногу із передовим загоном 
радянських письменників. <…>. Борг драматурга був 
великий: на сцені театрів країни в цей час з успіхом 

йшли п’єси радянських драматургів Вс. Іванова, Тре-
ньова, Погодіна, Куліша, Микитенка, Афіногенова, 
темою для яких була радянська дійсність.” [15, с. 18]. 
Дослідники творчости Івана Кочерги до 60-х рр. ніде 
навіть словом не прохоплювались, що “один з кра-
щих творів радянської драматургії” критика спочатку 
навіть не зауважила. 

Обставини і мотиви появи “Свіччиного весілля” 
вперше глибоко проаналізувала тільки Н. Кузякіна, 
хоча у своєму дослідженні вона все-таки більше 
спинилась на драматургії Івана Кочерги, не вдаю-
чись до широкого аналізу сценічних прочитань. “…
Драматична поема “Свіччине весілля”, – пише до-
слідниця, – була для Кочерги виходом із Міносового 
лабіринта, спогадом про те, що в світі існує краса, – і 
утвердженням її. <…>Такі твори пишуть для себе, і 
з’являються вони тому, що їх не можна не написати. 
Ці вільно і натхненно проспівані пісні виявляються 
часто і найкращими творами митців; гармонія думок 
і почуттів, довершена простота форм знаходять відго-
мін і викликають почуття подяки у читачів. <…>Твір, 
в написанні якого Кочерга відпочивав від агітаційних 
п’єс, виявився водночас і найбільш громадянським, 
ідейно значним і багатим. Таким твором було “Свіч-
чине весілля” [10, с. 107–106].

Проте ця інформація потребує деяких уточнень. 
Так. з монографії Б. Завадки і Ю. Турчина “Василь 
Яременко” довідуємося, що Іван Кочерга був не тіль-
ки присутній на прем’єрі “Пісня про Свічку”, а й брав 
активну участь безпосередньо у репетиційному про-
цесі. І почути схвальну оцінку такого драматурга, 
як Іван Кочерга, було дуже важливо для акторів, які 
брали участь у сценічному втіленні твору. Адже, як 
зазначали дослідники Б. Завадка і Ю. Турчин, покли-
каючись на спогади Василя Яременка (саме цей ар-
тист уперше виконував роль Свічки), Іван Кочерга був 
дуже вимогливий і принциповий автор: “…І. Кочерга 
у творчій співпраці з В. Харченком, постановником 
вистави, вніс значні зміни до остаточної редакції 
всього твору.(підкреслення наше – О. П.)” [4, с. 44-
45]. Отже, як бачимо, для театральної постави була 
зроблена спеціяльна редакція “Свіччиного весілля”. 
Причому режисер-постановник В. Харченко не само-
стійно скорочував драматичну поему, а безпосеред-
ньо зі самим автором літературного твору. 

Василь Харченко у вступному слові до своїх ре-
жисерських нотаток з приводу постановки “Пісні про 
Свічку” наголошував, що радянські драматурги по-
винні створювати п’єси, які показуватимуть соціяльні 
конфлікти на історичному тлі, аби протидіяти культу 
козаччини. І, на перший погляд, ця традиційна для 
радянського періоду риторика підтверджує приявну 
інформацію, що режисерські акценти В. Харченка 
полягали у підкресленні саме цих соціяльних кон-
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фліктів, фактично в трансформації п’єси в ідеоло-
гічну більшовицьку агітку. О. Кулик у своїй книжці, 
присвяченій заньківчанам [11, с.35], аналізуючи ре-
жисерське рішення спектаклю, цитує лише ідеоло-
гічно заангажовану частину із цих нотаток. І тому 
треба підкреслити, що ця частина із режисерських 
нотаток В.Харченка – насправді штучна конструкція, 
данина часу.

Основна частина нотаток В. Харченка присвяче-
на аналізові труднощів при постановці, способам їх 
розв’язання, акцентам, які він зробив як постановник 
спектаклю. Ця частина нотаток також заслуговує на 
окрему увагу, адже її написав режисер, який, на відмі-
ну від багатьох тогочасних літераторів, зумів прочита-
ти твір: “Своєрідність і оригінальність п’єси Кочерги 
яскраво позначається насамперед в композиційних 
особливостях розрішення п’єси. Автор шукає гостро-
ти в побудові фабули. Уникаючи фотографічності, 
він якоюсь мірою будує фабулу умовно. Глибока ідея 
філософського розмаху гостро сконденсована у ви-
разній фабулі. Запланувавши відкрити “Свічкою…” 
новий сезон, театр ім. М. Заньковецької підходить до 
її сценічної реалізації якнайсерйозніше: відчуваючи 
особливу відповідальність цієї роботи, заньківчани 
починають по суті сценічну історію цієї п’єси. Акцен-
ти на рухові, сюжетних перипетіях змушують внести 
деякі зміни (сценічного порядку) в авторський мате-
ріял. Хочеться інакше ввести глядача в спектакль. 
Звідси виникає потреба в інакшій експозиції обста-
вин. Конкретизується це так: глядач поступово вво-
диться в атмосферу спектаклю – при вході до залу 
він уже бачить потайну арку, перетворену на браму, 
що є “рамкою” цього спектаклю (художник Федір 
Нірод).” [16, с. 4] Далі режисер аналізує сценогра-
фічне вирішення спектаклю. І з цього аналізу бачимо, 
що оформлення мало ознаки романтичного стилю, 
де велику роль відігравали історико-етнографічні 
елементи у декораціях: “Брама закрита, перед нею 
стоять похмурі литовські лицарі. Чути звуки рогів, 
світло гасне, брама розсувається і крізь неї видно 
старий Київ, цехову площу. Далеко вгорі замок, внизу 
Дніпро, з торгівельних кораблів йде розвантаження 
різноманітного краму. На площі працюють цехи. Лу-
нає цехова пісня. Тональний лейтмотив спектаклю. 
Загальна композиція п’єси в кількох моментах зміне-
на. Робота над сценічною редакцією тексту виявилась 
в усуненні 1 картини ІІ дії, епізоди з неї перенесені до 
І і ІV дії. В міру можливості зроблено низку купюр. 
Великої ваги набуває в цій п’єсі слово. Віршована 
форма вимагає великої акторської культури”[16, с. 4].

Як бачимо, режисер разом із автором вносив тіль-
ки ті зміни, які були необхідні для сценічної адапта-
ції твору. Необхідність спеціяльної, саме сценічної 
редакції п’єси підтверджує й театральний оглядач 

С. Мошинський, який у своїх враженнях від вистави 
зазначав лише один, але суттєвий недолік: “…Хіба 
лише вистава надто довга, чотири дії дуже стомлю-
вали глядача…”[13, с. 4].

Отож, як свідчать нотатки В. Харченка, для нього 
як постановника було важливо зберегти віршовану 
форму драматичного твору. Це підтверджує також 
той факт, що спектакль отримав назву не “Свіччине 
весілля”, а “Пісня про Свічку”. Символом свічки, не-
згасного вогника свободи, навіть не стільки фізичної, 
як внутрішньої, є не Меланка, а Іван Свічка. Це одна 
із засадничих відмінностей заньківчанської інтер-
претації від авторського бачення [8, с.57]. Зрештою, 
літературознавці теж вважають ключовим символом, 
свічкою-вогником саме Меланку, а не Івана [1, с. 48]. 
Драма особистого життя Івана Свічки не тільки не 
зламала його, а, навпаки, у певному сенсі,звільнила. 
Саме така вільна духом людина могла очолити рух 
опору київських цеховиків проти влади. 

Василь Харченко, режисер Державного театру ім. М. Зань-
ковецької. (З фондів Музею театрального, музичного та кіно-
мистецтва України).
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Рецензент М. Криворучко писав, що заньківчани 
відповідально поставились до цієї постановки й успіх 
вистави “Пісня про Свічку” є закономірним. Оглядач 
відзначав добре дібраний режисером ансамбль: “…Ці-
лий ряд прекрасних образів створили актори: Заураль-
ська–Меланка; Свічка – Яременко; Любарт – Гільда; 
Писаревський – Ольшанський; та ін. Все це свідчить 
про виключне захоплення, з яким поставилися всі 
виконавці до сценічної передачі поетичного задуму 
автора. Багато сприяла успіхові вистави прекрасна 
музика композитора Олександра Радченка” [9, с.4].

Аналізуючи побачену прем’єру, позитивно висло-
вився про виконавський ансамбль і оглядач, що під-
писався криптонімом “В. Щ.”. Він теж наголошував 
на високому рівні гри виконавців, вдалому виборі ар-
тистів, дуже гарній музиці. Варто зазначити, що тіль-
ки в цього рецензента знаходимо зауваження щодо 
трактування В.Зауральською ролі Меланки як надто 
спрощене, в песимістично-мелодраматичних тонах: 
“…Дуже сильне враження справив поєдинок сліпо-
го Передерія (К. Губенко) із князем Ольшанським 
(О. Писаревський). А от у мелодраматично-песимі-
стичних тонах, надто просто веде свою роль Меланки 
В. Зауральська. В. Яременко створив яскравий образ 
ватажка Івана Свічки. Але це органічно злютований 
ансамбль” [2, с. 3].Виконавець ролі Івана Свічки – 
Василь Яременко – теж вважав цю роль у своєму 
творчому доробку справжньою акторською удачею 
[3, с.16]. Отже, спираючись на матеріяли преси, при-
пускаємо, що заньківчанська інтерпретація “Пісні про 
Свічку”, за п’єсою Івана Кочерги, була здійснена у 
романтично-етнографічному стилі. Такий ключ да-
вав можливість режисерові та виконавцям заклада-
ти поліваріянтність прочитань, обходячи радянську 
цензуру, наскільки це було можливо. Театр шукав 
шляхів вести з глядачем відвертий діялог про те, що 
відбувається довкола, засобами сценічного мисте-
цтва, в такий спосіб доводячи, що навіть у 30-ті рр. 
не в усіх випадках сцену використовувати як знаряддя 
комуністичної пропаганди. Сценічне втілення цього 
твору було важливим як для автора – Івана Кочерги, 
так і власне для заньківчан.

Відомості про сценічне першопрочитання “Свіч-
чиного весілля” частково поповнює інтерв’ю із са-
мим автором, опубліковане невдовзі після прем’єри 
у запорізькій пресі. Ось як він відгукнувся про зань-
ківчанську виставу за своєю п’єсою : “…В цілому, – 
сказав тов. Кочерга, – вражіння у мене якнайкращі. 
У виконанні заньківчан п’єса зазвучала саме в тих 
романтичних тонах, в яких я собі і уявляв. Насам-
перед мене як автора, який написав сценічний твір 
віршем, це й показує сама назва – “Пісня про Свіч-
ку”, задовольнив стиль вистави, поетичної вистави” 
(підкреслення наше – О. П.), [5, с. 4].

Окрім того, Іван Кочерга відзначав окремі вдалі 
сцени, музичне оформлення. Автор розкриває деякі 
“секрети” театральної кухні, а головне свої острахи 
при сценічному прочитанні “Свіччиного весілля”: 
“Образи подані в іншій трактовці, ніж у п’єсі, але 
мене вони переконали внутрішньою правдою і сце-
нічною красою. Особливо приємно відзначити пре-
красне і тонке виконання масових сцен. Я їх дивився 
і на репетиціях, але боявся, що деякі можуть “випас-
ти”, а деякі перерости в “побутовщину”. Ні того, ні 
того не сталося. Прекрасно пройшла сцена весілля. 
Чудова музика композитора Олександра Радченка. 
Прекрасно зроблені хори справляють незабутнє вра-
жіння. Музика заслуговує високої окремої оцінки. 
Особливо ціную сміливість, з якою театр взявся до 
цієї постановки. Незважаючи на відсутність проторе-
ної стежки – домігся високих художніх результатів. В 
подальшому хотів би зайнятися екранізацією п’єси. 
Перекласти її на мову кіно. Для того мушу написа-
ти твір заново і з 1 січня 1936 року на Українфільмі 
можливо розпочнуться павільйонні зйомки” [5, с. 4]. 
На жаль, за умов руйнації українського кіна цей намір 
так ніколи і не був здійснений.

Після заньківчанської постановки п’єсу з успіхом 
поставили на сценах багатьох українських театрів. 
Але конкретної відповіді, чому не вдалося реалізу-
вати задум автора щодо екранізації цього твору, ми 
не знайшли поки що жодних відомостей у тогочасній 
пресі. 

І. Кочерга схвально оцінив сценічну інтерпрета-
цію “Пісні про Свічку”, яку здійснили заньківчани, 
наново “відкривши” цей твір. Справді, він був ви-
могливим драматургом, і це, водночас, давало мож-
ливість творчого зростання колективу, який із ним 
безпосередньо співпрацював. Його глибоке розумін-
ня театру бачимо, зокрема, в замітці під красномов-
ною назвою “Еталон театрального мистецтва”, яку 
І. Кочерга написав під впливом гастролей МХАТу. 
У ній автор частково викладає власні критерії ви-
сокого мистецтва: “Часом сидиш на якійсь виставі і 
думаєш – “це місце у них не звучить”, тут очевидна 
натяжка, дія спинилась. Дія спинилась на якісь 2 хви-
лини, але як гостро вона відчувається <…>. Помилки 
стають очевидними саме при бездоганному вико-
нанні, неначе в найточнішій хімічній лабораторії, де 
найменша крихітка сторонньої речовини змішує або 
псує реакцію” [7, с. 3].

Отже, заньківчанська вистава “Пісня про Свічку” 
відбулася і справді “зазвучала” з тим успіхом, на який 
сподівався письменник.

Окремо варто відзначити не тільки роботу режи-
сера та акторський ансамбль, а й музику до спекта-
клю. Адже Олександр Радченко створив музику до 
трьох із п’яти поставлених на сцені заньківчан п’єс 
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І. Кочерги, а саме: до “Майстрів часу”, “Свіччиного 
весілля”, “Підеш – не вернешся”. Звичайно, найбіль-
ше схвальних відгуків у пресі було на адресу автор-
ської музики О. Радченка власне до драми “Пісня 
про Свічку”. Композитор своєю музикою до вистави 
фактично продемонстрував її потенціял для музич-
ного театру, оскільки невдовзі за драмою “Свіччине 
весілля” була написана опера (композитор З. Мокуль-
ський) [12, с. 87].

Незважаючи на те, що дія вистави відбувалася 
в середньовічному Києві, публіка, очевидно, легко 
відчитувала аналогію до сучасних їй подій. На нашу 
думку, не випадково саме цією прем’єрою заньківча-
ни відкривали сезон 1935/1936 рр., який збігся в часі 
з піком найжорстокіших комуністичних репресій, що 
темним мороком укрили Україну. Парадоксально, але 
саме Театр імени Марії Заньковецької зміг віднайти 
навіть у часи тоталітарної екстреми справді такий 
актуальний твір, який хоча б в історико-символічно-
му ключі допомагав глядачам зберігати віру в те, що 
боротьба з темрявою в найширшому екзистенційному 
сенсі триває доти, доки в душі хоча б однієї людини 
є вогник надії.
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Запоріжжя. 30-ті рр. ХХ ст. 
Район перхрестя вулиць Че-
кіста та Карла Лібкнехта 
(тепер вул. Троїцької та про-
спекту Соборного), де розта-
шовувалося театральне при-
міщення. Світлина з архіву 
Едуарда Андрющенка.
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Своє ім’я театр “Studio” отримав рі шен ням Пре-
зидії Народної ради Варшави 1 лютого 1972 року. 
Того ж року було відкрито галерею сучасного мисте-
цтва. Сьогодні театр має дві виставкові зали і найбіль-
шу в світі колекцію польського аванґарду. Професійна 
акторська трупа насправді докладно трималася засад 
експериментальної студійности, а провісником теа-
тру, як то не парадоксально, був відкритий 1955 року 
в північному крилі Палацу культури і науки Класич-
ний театр. Через тридцять років (1985) він набув па-
трона в особі Станіслава Ігнація Віткевича / Witkacy 
(1885 – 1939) – польського письменника, мистця, 
філософа, драматурга, фотографа, автора “концепції 
чистої форми”.

Найбільш значущими в історії “Studio” були 
часи мистецького лідерства режисерів Юзефа Шай-
ни (роки праці: 1971–1982) та Єжи Ґжеґожевського 
(1982 – 1997 роки). Ю. Шайна створив авторський 
візуально-фізичний театр, що визволився від дикта-
ту літературного слова і вільно його інтерпретував. 
Серед особливо відомих вистав Ю. Шайни-- “Ре-
пліка IV” / “Replika IV” (1973), “Данте” / “Dante” 
(1974), “Маяковський” / “Majakowski” (1978) на 
синоп сисі режисера та ін. Ламаючи застиглі стерео-
типи, Ю. Шайна творив усвідомлено антиестетичні 
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вистави, що шокують своєю відвертістю. Є. Ґжеґо-
жевський частково продовжив мистецький напрям, 
визначений попередником. З періодом його проводу 
пов’язано розквіт “Studio”. Режисерське мистецтво 
Є. Ґжеґожевського позначали неомодернізм й есте-
тична герменевтика. Ці риси характерні для вистав 
“Пастка” / “Pułapka” Т. Ружевича (1984), “Дзяди – 
імпровізації” / “Dziady – improwizacje” за А. Міцке-
вичем (1987), “Так зване людство в безумстві” / “Tak 
zwana ludzkość w obłędzie” за Віткевичем (1987) 
та ін.

Від 2016 року мистецьке керівництво театру 
здійснює режисерка Наталія Корчаковська. Отже, 
далі висвітлимо найвиразніші й найрезонансніші су-
часні постави.

У “Розкиданій картотеці” / “Kartoteka rozrzucona” 
Тадеуша Ружевича (режисер – Радослав Рихцик, ху-
дожник – Анна-Марія Карчмарська, 2018) Герой у 
виконанні Бартоша Порчика переживає кризу серед-
нього віку, ґенерації – 35-літніх, “отруєних” ідеєю 
демократії, яку вважають найвищою вартістю. Дія 
відбувається на даху, біля теплотраси. Глядацька зала 
та сценічний простір поділені ґратами, як вікна сізо 
чи помешкань заможних господарів за соціялістичної 
минувшини.
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(50-річчя театру-галереї “Studio” ім. Станіслава Ігнація Віткевича в Палаці культури і науки у Варшаві)
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Театр презентує в цій поставі картотеку образів 
та архетипів на зламі минулого й нинішнього століть. 
Хор старців (у Ружевича – цитата з античного театру) 
відлунює в текстах усіх персонажів, котрі, граючи на 
сцені з мікрофонами, виголошують свої партії рит-
мічно або наспівно. Камерна вистава набуває музич-
но-драматичної, часом навіть естрадної природи, як 
у польському передвоєнному кабаре. Б. Порчик грає 
кінематографічно, переконливо тримає крупний план 
в онлайн-відеопроєкції на екрані. Акторські праці 
вирізняє етюдність, і хоча це значною мірою виправ-
дане самою структурою п’єси, акторам однак бракує 
сценічного спілкування, а самій виставі – ансамблю.

Актуальні для 1950-х років політичні контексти 
у виставі замінені телетрансляцією засідання партії 
влади “Право і справедливість”. Випиваючи алкоголь 
в ході вистави, сп’янілі персонажі поводяться інфан-
тильно, блазнюють. Вони жують одноразові паперові 
“склянки” і плюються тією жуйкою в телевізор. У 
фіналі на екрані-заднику транслюється відео, де ге-
рой провалюється до басейну – наче у тяжкий сон і 
замулені води рутини.

“Серотонін” / “Serotonina” (режисер – Павел 
Мішкевич, художник – Барбара Ханицка, 2019) до 
шпунту позбавлений “гормону щастя”, що цілковито 
відповідає задумові однойменного роману Мішеля 
Вельбека; цей прозовий твір використаний як літе-
ратурна основа вистави. Візуальний образ створює 
величезна біла ковдра з умовним зображенням хіміч-
ної формули серотоніну, наче готова будь-якої миті 
впасти на сцену і сховати акторів від очей глядача.

Переважна частина дії відбувається в номері го-
телю і передає внутрішні монологи й спогади Ла-
бруста – депресивного ученого-агронома. Лабруст і 
Камілла – єдине кохання усього його життя – існують 
у двох часових вимірах – в момент їхнього першого 
знайомства і в сьогоденні. Сексуально-тілесні інтен-
ції у виставі ґротескні, пародійні і гранично умовні. 
У вступі відеопроєкція презентує алегорію суїци-
дальних думок Лабруста – чорної людини, котра наче 
виливається фасадом багатоповерхового житлового 
будинку, намагаючися втриматись, дістатися нагору 

Сцена з вистави “Репліка IV”. Режисер – Ю. Шайна. 
Театр-галерея “Studio” ім. Станіслава Ігнація Віткевича. 
Варшава, 1973 р. Світлина Войцеха Плевинського.

 Бартош Порчик – Герой у виставі “Розкидана картоте-
ка” Т. Ружевича. Режисер – Радослав Рихцик, художник – Ан-
на-Марія Карчмарська. Театр-галерея “Studio” ім Станіслава 
Ігнація Віткевича. Варшава, 2018 р. 
Світлина Кшиштофа Белінського.

Сцена з вистави “Пастка” Т. Ружевича. Режисер – Є. Ґжеґо-
жевський. Театр-галерея “Studio” ім. Станіслава Ігнація 
Віткевича. Варшава, 1984 р. Світлина Войцеха Плевинського.
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(у виставі зрідка використано екран – як сублімація 
сценографії або для крупного плану). Театр в унісон 
з М. Вельбеком створює галерею “маленьких людей” 
сучасної Европи.

“Рай. Потоп” / “Raj. Potop” (режисер – Ґжеґож 
Яремко, художник – Наталія Млечак, 2021) має в 
своєму підґрунті першу частину “Кліматичної трило-
гії” Томаса Кьока – молодого німецького літератора, 
який дотримується ультралівих політичних поглядів. 
Вистава є своєрідною реакцією на посилення правої 
аґенди в західному світі. Апокаліптична антиутопія 
має три плани дії: на першому з них – мати й донька 
у світі майбутнього на околиці Всесвіту в захисних 
індивідуальних капсулах розмовляють про повсяк-
дення; два інших плани виникають як їхні спогади 
з минулого – Південна Америка – 1890 років, коли 
видобуток кавчуку приніс індіянцям багатство поряд 
з колонізацією, і Бразилія 2014-го, де пересічна ро-
дина щосили змагається за “місце пiд сонцем”, щоб 
зберегти власний бізнес – невеликий автосервіс.

Контрастує з жахами колонізації, що ламає долі 
цілих народів (здійснив поставу Г. Яремко – режисер 
українського походження, один з найперспективні-
ших у новій театральній генерації Польщі), ідея нат-

хненого й амбітного архітектора (Павел Смагала) 
звести в Манаусі розкішний оперний театр, щоб при-
нести аборигенам европейську культуру. Як “Христо-
ва наречена” його власної релігії, у виставі виникає 
ґротес ковий персоніфікований образ опери (Евеліна 
Жак), що вступає у неперервну конфронтацію з влас-
ним творцем.

“Боуї у Варшаві” / “Bowie w Warszawie” Дороти 
Масловської (режисер – Марцін Лібер, художник – 
Мірек Качмарек, 2021) – ностальгійна розповідь про 
соціялістичну Варшаву, сповнена водночас іронії і 
теплого почуття до людей 70-х років минулого сто-
ліття. Девід Боуї ніколи не гастролював у Вар шаві, 
а лише проїздом бував там у 1973-му й 1976-му ро-
ках. Враження від безбарвної, спустошеної столиці 
однієї з країн Східного блоку втілилося в містичному 
інструментальному творі “Warszawa”, фонетичний 
текст якого і мелодія частково засновані на польській 
народній пісні сілезького реґіону. В сцені, що відбу-
вається в крамниці, де Боуї міг би купити платівку 
фольклорного ансамблю “Сілезія” / “Śląsk”, всі пер-
сонажі перевтілюються в солісток, кепкуючи з “ша-
роварщини” – національної культури на територіях, 
підпорядкованих ідеології Кремля.

Сцена з вистави “Серотонін” за М. Вельбеком. Режисер – Павел Мішкевич, художник – Барбара Ханицка. 
Театр-галерея “Studio” ім. Станіслава Ігнація Віткевича. Варшава, 2019 р. Світлина Кшиштофа Белінського.
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Одначе бував Боуї в Варшаві чи ні – не в тому 
річ – просто ймовірна ілюзорна подія стає приво-
дом, аби показати примхливий калейдоскоп різних 
доль. Центральне місце серед них посідає історія 
Реґіни (Майя Панкевич) – юної лесбійки, що на-
магається знайти себе в дисонансній реальності. 
Боуї (Бартош Порчик) з’являється у виставі в постаті 
“Короля-Сонце”, золотого кіборга-аватара. Він при-
сутній в усіх сценах, диригує (чи асистує) тим, що 
відбувається, але завше мімікрує під персонажів. 
Дія розгортається в двох вимірах – соціяльно-іс-
торичному і футуристично-рефлексивному. З того 
самого другого плану, що й Боуї, виникає ЛГБТК+ 
Мадонна (Соня Рощик) з веселковим німбом, котра 
цитує протестний плакат з зображенням Богородиці 
Ченстоховської, використаний 2020 року на прайдах 
і в “жіночому страйку”.

Завдяки строям кольору “індиґо” від дизайнер-
ської групи Міксер/“Mixer” (джинсові речі може по-
дарувати театрові кожен, хто забажає), створений 
візуальний образ вистави є одним із найцілісніших і 
вдалих серед продукції сучасної афіші “Studio”. В по-
єднанні з монохромною геометричною сценографією 

ство рено холодну колористичну систему свинцевих 
тонів – саме такою запам’яталася Боуї Варшава під 
час коротких зупинок на шляху до Москви.

Оригінальним явищем польської сцени є моно-
театр Ірени Юн. Подією 1985 року стала робота 
акторки в театрі “Studio” – “Вечір Семюела Бекке-
та”/ “Wieczór beckettowski”, до якого увійшли три 
самостійні епізоди: “Колискова” / “Kołysanka”, “Не 
я” / “Nie ja” і “Кроки” / “Kroki”. В сучасному ре-
пертуарі театру І. Юн як виконавиця і режисерка 
моновистави “Матір Макрина” / “Matka Makryna” 
за Юліушем Словацьким і Яцеком Денелєм (худож-
ник – Анна-Марія Карчмарська, 2018) звертається 
до контроверсійної постаті Макрини Мечиславської 
(вона ж – Ірина Вінчева). В різні часи її шанували як 
святу і таврували як шахрайку. Акторка досліджує 
внутрішній світ героїні – жінки, що стала жертвою 
чоловіка-тирана – наївної дівчинки, що белькоче ви-
правдання і вигадує одну по одній неймовірні історії. 
У мармуровому фоє Палацу культури і науки, в храмі 
комуністичної ідеології, І. Юн служить свою месу 
брехухи серед брехунів.

Сцена з вистави “Боуї у Варшаві” Д. Масловської. Режисер – Марцін Лібер, художник – Мірек Качмарек. 
Театр-галерея “Studio” ім. Станіслава Ігнація Віткевича. Варшава, 2021 р. Світлина Наталії Кабанової.
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* * *
Перформативність закладено в самій 

формі мистецького існування “Studio” як 
унікального в своєму ґатунку театру-гале-
реї. В різні періоди його півстолітньої істо-
рії змінювалася естетика, напрями і стилі, 
але лишалася незмінною ідея експеримен-
ту. Сьогодні, балансуючи між театром 
авангардним і публічним, оскаржуючи 
режисерський диктат і літературний текст, 
працюючи на театральних риштуваннях 
з мікрофонами, маючи велику кількість 
сублімуючих сценографію проєкторів, 
“Studio” залишається вірним безперерв-
ному пошукові як своїй провідній місії i 
відповідає европейському глядачеві, який 
прагне солідаризуватися з мистецтвом в 
оцінці соціяльно-політичної дійсности.

Дослідження проведено за підтрим-
ки Театрального інституту ім. Збігнєва 
Рашевського.

Автор висловлює окрему подяку пані 
Еві Булхак (театр-ґалерея “Studio”).

Ірена Юн у моновиставі “Матір Макрина” за Ю. Словацьким і 
Я. Денелєм. Режисер – Ірена Юн, художник – Анна-Марія Карч-
марська, 2018 р. Світлина Касі Хмури.

Павел Смагала – Архітектор, Евеліна Жак – Опера у виставі 
“Рай. Потоп”за Т. Кьоком. Режисер – Ґжеґож Яремко, худож-
ник – Наталія Млечак, 2021 р. Світлина Бартека Важеха.
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Став ним не відразу…
…Вже після того, коли зі збирання врожаю, тоб-

то кукурудзи, яка згідно з волею першого секретаря 
компартії СРСР Микити Хрущова була королевою 
полів, з південних областей України у Львів перед 
жовтневими святами повернулись студенти, відбу-
лись урочистості, пов’язані з відзначенням 300-ліття 
Львівського університету, які закінчили тим, що через 
два роки за допущені помилки у вихованні майбут-
ніх спеціялістів будівництва “світлого майбутнього” 
був усунутий з посади ректора відомий український 
вчений, улюбленець студентів Євген Костянтинович 
Лазаренко, а на його місце з волі “нашої” рідної партії 
та уряду був призначений Микола Григорович Мак-
симович, який перед тим був ректором Львівського 
політехнічного інституту – людина з дуже темним 
минулим…

Гріхів перед “нашою” партією у Євгена Лазарен-
ка було чимало (був ректором з 1951 року), а най-
більшим гріхом було те, що він постійно обстоював 

Роман ГОРАК

ПЕÒРО ÇОÇУЛЯК, 
ЯКИЙ БУВ ЧИНОВНИКОÌ

українську справу. Лазаренка турбувало становище, в 
якому на той час опинилися українська мова, літера-
тура та культурна спадщина України. Він уперто і по-
слідовно впроваджував читання лекцій україн ською 
мовою, а не уперто поширюваною мовою “братнього” 
російського народу. Він сприяв та ініціював написан-
ня українською мовою підручників з різних дисци-
плін, а також обстоював право захисту дисертацій 
україн ською мовою. Він робив усе можливе, щоб 
Львівський університет, за який боролися багато по-
колінь студентів в умовах австро-угорської, а відтак 
польської займанщини, став українським Це за його 
сприяння були створені кабінети шевченкознавства, 
франкознавства, мистецтвознавства. Авдиторії філо-
логічного факультету оздобили скульптурні бюсти 
Т. Шевченка, І. Франка, М. Шашкевича, Лесі Україн-
ки. На те, як була оформлена велика Шевченківська 
авдиторія, збігались дивитись люди не тільки зі Льво-
ва, але й України. 

За довгі роки викреслення радянською ідеологією 
з української літератури Маркіяна Шашкевича, зачи-
нателя цієї літератури на землях Західних областей 
України, лише через те, що він був священником, 
вперше достойно відзначене 150-річчя від його на-
родження, і з цієї нагоди у с. Підлисся відкрито літе-
ратурно-меморіяльний музей та бронзове погруддя 
поета. 

Здивував Євген Лазаренко й тим, що взяв активну 
участь у вшануванні пам’яти видатного польського 
поета Юліуша Словацького з нагоди 150-річчя від 
його народження. 

За часів ректорства Євгена Лазаренка гостями 
Університету були найвідоміші українські письмен-
ники, композитори та діячі культури. Зі студентами зу-
стрічались Максим Рильський, Павло Тичина Андрій 
Малишко, Ірина Вільде, Анатолій Кос-Анатольський, 

Петро Зозуляк
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Дмитро Гнатюк, а тодішнього студента Дмитра Пав-
личка, як не раз говорили, він мало не носив на руках. 
Він сприяв розвитку молодих літературних та науко-
вих талантів. Університет широко відкрив свої двері 
перед Іваном Дзюбою, Миколою Вінгранов ським, 
Іваном Драчем у їх історичний приїзд до Львова.

Він був закоханий у поезію Лесі Українки. Він 
спеціяльно їздив у Сурамі, де померла Леся Українка, 
а Колодяжне, де вона народилася, перетворив на міс-
це паломництва. У травні 1963 року він організував 
наукову конференцію у Ковелі до 50-річчя від дати 
смерти Лесі Українки з виїздом учасників конферен-
ції на Волинь. Конференція перетворилась на перше 
всенародне вшанування пам’яти славетної доньки 
України. 

Його відразу при кінці конференції викликали 
до Києва у ЦК КП України, а 9 вересня 1963 року 
відбулися збори партійної організації Університету.

Євген Костянтинович був знятий з посади рек-
тора за те, що, як говорив спеціяльно відряджений 
з Києва партійний бос, нібито намагався створити у 
Львові другий ідеологічний центр, котрий би конку-
рував з обкомом партії.

Так говорилось офіційно. Неофіційно перший 
секретар ленінського райкому партії Курапов кри-

чав, що за Лазаренка в Університеті завелось багато 
“дряні націоналістічєского толка”, з якою потрібно 
нещадно боротись. 

Ареною, де проявлялась національна свідомість 
студентів, стали Шевченківські вечори, які започат-
кував від моменту свого приходу на посаду ректора 
Євген Лазаренко та на які чекав весь Львів. 

Ніколи ніде не було жодних афіш. Інформацію 
про день та годину початку вечорів передавали один 
одному. Вже за дві години перед входом до головного 
корпусу Університету стояло багато людей. Вхідні 
двері були зачинені. Студенти, які хотіли потрапити 
на вечір, залишались після занять у корпусі. Врешті 
двері відчиняли і намагались пропустити якусь пев-
ну кількість глядачів, щоб не було тлуму, але це не 
вдавалось. Люди брали двері штурмом.

І партком, і перший відділ прекрасно були інфор-
мовані, хто відвідував ці вечори і хто як поводився. 
Знали про це й самі студенти – і всупереч всьому 
приходили й активно реагували на Шевченкове слово.

Автором сценаріїв тих вечорів була Леоніла Мі-
щенко, колишня випускниця, професор, доктор філо-
логічних наук. Її інсценізації Шевченкових творів 
настільки подобались усім, що університетське 
видавництво, засноване також з ініціятиви ректора 

У фоє театру. Верхній ряд: Л. Слинько, В. Кошуба, О. Ріттель, П. Зозуляк, Б. Козак, Б. Стецько. Середній ряд: Л. Ахмєрова, 
Х. Геринович, Н. Зюзь, Г. Гулей, Е. Бриткіна, А. Полінська (концертмейстер), Л. Собуцька, Л. Гришокіна, Л. Кадирова, А. Синє-
бабка. Сидять: М. Коцюлим, В. Якимов, Л. Маньковська (педагог вокалу), В. Корнилов, Б. Кох (викладач хорового мистецтва), 
В. Костюкова, В. Лексіков, Н. Черненко. 1963 р. (З архіву Богдана Козака).
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Євгена Лазаренка, навіть опублікувало їх окремим 
виданням у вигляді дуже тоді популярних книжечок, 
званих “метеликами”.

Після смерти Сталіна Шевченківські вечора про-
водили в Університеті регулярно. Окрасою їх став від 
1956 року симфонічний оркестр, ініціятором створен-
ня якого був відомий германіст, професор Університе-
ту Богдан Задорожний, а першим диригентом – Ігор 
Лацанич.Оркестр славився не тільки тим, що його 
репертуар складався переважно з творів українських 
композиторів; серед творів були й такі, що на той 
час ніде не виконувались, як, наприклад, “Симфонія 
невідомого автора”, а при кожному виступі оркестру 
звучала увертюра до опер “Тарас Бульба” Миколи 
Лисенка та “Катерина” Миколи Аркаса.

Особливістю оркестру було те, що він складався 
переважно з викладачів Університету. Від початку 
його створення довгі роки грала на скрипці доч-
ка директора теперішнього Національного музею 
імени митрополита Андрея Шептицького Марія 
Свєнціцька, викладач німецької мови на факультеті 
іноземних мов.

Грав на скрипці навіть декан фізичного факуль-
тету Микола Цаль, а також кандидат філологічних 
наук Ярослав Романович Шуст, який був першим 
завідувачем кабінету франкознавства, створеного 
1954 року.

Грали і студенти, які після закінчення Універси-
тету залишились тут працювати і не покидали ор-
кестру. Серед них був Зіновій Булик, він навчався 
на українській філології Львівського університету, а 
одночасно з тим у музичній школі по класу скрипки у 
класі відомого педагога Смирнова. Після закінчення 
університету працював на катедрі української мови 
та завідував кабінетом експериментальної фонети-
ки. Протягом десяти років він керував оркестром 
ансамблю “Черемош”, створеного 1963 року. Був 
звільнений з роботи за відмову співпрацювати з ор-
ганами держбезпеки, а також за те, що зігнорував 
вказівками партійного керівництва і на гастролях у 
Польщі не розмовляв російською мовою. Офіцій-
ною причиною звільнення було розповсюдження 
дисидент ської літератури. Старостою оркестру була 
Любомира Попадюк, друга скрипка симфонічного 
оркестру Львівського університету.

Після того, як диригент оркестру Ігор Лацанич 
покинув Львів, на його місце став Денис Хабаль, 
який був музикантом, як казали, “на розхват”, 
оскільки грав на рідкісному інструменті бас-клар-
неті. Коли якийсь оркестр виконував твір, де була 
партія цього інструмента, то Дениса Андрійовича 
обов’язково запрошували. Його син Роман довгі 
роки керував оркестром Львівського цирку і також 
грав на кларнеті. 

Крім викладачів, які становили основу оркестру, 
Денис Хабаль залучав і студентів. Оркестрантом 
був майбутній професор-географ Олег Шаблій. На 
литаврах грав студент англійської філології, майбут-
ній японолог і один з небагатьох іноземців, хто буде 
нагороджений урядом Японії орденом Вранішнього 
Сонця. Його планували залишити після закінчення 
навчання на катедрі англійської мови, але цього не 
сталось. Він входив у редакцію стіннівки групи, яка 
вирішила на день “8 марта” випустити оригінальну 
газету. Оригінальність полягала в тому, що гарне жі-
ноче личко було з усіх боків обкладена листками кле-
на. Партком у цьому добачив прояви націоналізму, бо 
листочки клена мали три гострі закінчення, що нібито 
нагадувало націоналістичний тризуб. Замість роботи 
в університеті Мирон Федоришин дістав скерування 
на роботу в Біробіджан. 

Важко зараз повірити, але на тарілках в оркестрі 
грав не хто-будь, а майбутня слава українського 
мистецтва Степан Турчак. Денис Хабаль для нього 
спеціяльно в репертуар оркестру ввів арію Тореадора 
з опери Бізе “Кармен”. (Старайся, Стефцю, – заохочу-
вав диригент, – я тобі за це дам трохи подиригувати 
оркестром”).

З оркестром співали майбутні народні артисти 
України Марія Процевят, яка створила хор “Вірли”, 
що задовго до проголошення української державно-
сти виконував на громадських зібраннях Гімн Украї-
ни ( “Ще не вмерла України), соліст Львівської опери 
Олександр Врабель, Марія Байко, яка на той час про-
бувала робити кар’єру оперної співачки, майбутній 
соліст опери Юрій Мазурок. Перші кроки тут робив 

Богдан Козак та Петро Зозуляк. Львів, 1963 р.
(З архіву Богдана Козака).
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народний артист Театру Марії Заньковецької, а тоді 
студент української філології Юрій Брилинський.

Чи всіх перелічиш?
Душею тих незабутніх Шевченківських вечорів 

був студент української філології Петро Зозуляк, вну-
трішня енергія якого заряджала весь зал. 

І хай за ті вечори моїх студентських років йому 
простяться всі помилки, яких він допустився пізніше, 
хоч і не завше з власної вини.

Красивий, підтягнутий юнак, він читав “Юроди-
вого”, і зал шалів, коли доходило в поемі до фіналу:

А я полину на Сибір,
Аж за Байкал; загляну в гори…

І хоча всі зі шкільної лавки знали, що мова йде 
про декабристів, але в умовах терору, нищення 
української інтелігенції та борців проти московської 
окупації України, зневаги до рідної мови, де навіть 
на гастролях у Польщі учасникам оркестру потріб-
но було говорити російською, ці слова сприймались 
зовсім по-іншому. 

Петро Пилипович Зозуляк народився 2 січня 
1938 року, тобто в такий день, коли новонароджених 

хлопчиків нарікають Сильвестрами, але його назва-
ли Петром. Народився він у славному подільському 
селі Новосілка теперішнього Підгаєцького району 
Тернопільської области. Село славиться тим, що має 
аж три церкви, біля однієї з яких є хрест Тверезости з 
цікавим написом: “Проч, сатано! Геть, зброє! Товари-
ство Тверезости 1874 року”. Кажуть, що той проклін 
сатані “спрацював”, і в селі справді не було п’яниць, 
принаймні так твердив Петро Зозуляк, а коли студен-
ти між собою хвалились, чим славне село, звідкіля 
вони, то він тведив (і це була правда), що з Новосілок 
виводиться рід реформатора українського театру Леся 
Курбаса – примандрували його предки сюди десь із 
Прибалтики, а отой хрест із закляттям сатані поста-
вив один зі священників цього роду.

Не пам’ятав Петро Зозуляк свого батька Пилипа 
Матвійовича, якого на початку радянсько-німецької 
війни забрали в радянську армію. З війни він не по-
вернувся, і хоч дружина, а потім і сам Петро настій-
ливо намагались дізнатись, де принаймні він загинув, 
де його могила, не діставали жодної відповіді. Мати, 
Анастасія Пилипівна, розповідала, що батько, йдучи 
на війну, взяв з собою “Кобзар” передвоєнного випу-
ску “Просвіти” у Львові. 

Ця деталь вразила сина, і він не забував її до свого 
останнього дня. А коли став ведучим Шевченківських 
вечорів в Університеті, то в часі підготовки вечора 
запропонував сцену, яка тоді вразила всіх присутніх. 
Під вигуки “ура”, автоматні черги та вибухи на сце-
ну актової зали вибігала група солдат, з яких один, 
скошений автоматною чергою, падав на землю. До 
нього підходить ведучий вечора, нахиляється і з ки-
шені вбитого дістає книжку. Це – “Кобзар”. Ведучий 
стає на одне коліно, розгортає її і читає “Як умру, то 
поховайте…”. На сцені університетський хор виконує 
“Заповіт” Тараса Шевченка. Схиливши голову, відда-
ючи шану загиблому, ведучий стояв на одному коліні, 
поки звучали фінальні слова “Заповіту”:

Поховайте та вставайте,
Кайдани порвіте
І вражою злою кров’ю 
Волю окропіте!

Ведучий різко підводився й тулив до грудей про-
стрілену книгу….

Звичайно, жодного разу такої сцени не було пока-
зано в Актовій залі університету. Її бачили тільки на 
генеральній репетиції. Партком категорично наказав: 
жодних “Заповітів”!

Коли 1966 року Черкаський народний хор упер-
ше виконав пісню А. Пашкевича на слова І. Неходи 
“Степом, степом”, Петро Зозуляк пропонував, аби 
замість забороненого “Заповіту” хор виконав хоч би 
цю вражаючу пісню. Партком знову був проти! 

Петро Зозуляк та Богдан Ступка. Садиба Львівського націо-
нального літературно-меморіяльного музею Івана Франка.
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Петровій мамі, яка залишилась вдовою в двадцять 
п’ять років, довелось виховувати і виводити сина в 
люди самій. Петро з малих літ навчився шанувати 
працю хлібороба. Відтоді дізнався, що таке оспівана 
радянськими поетами праця колгоспника.

Новосілецьку середню школу закінчив 1954 року. 
Від першого класу брав участь у шкільній художній 
самодіяльності. Натхненно читав вірші. Навіть отой – 
Максима Рильського – про “батька” Сталіна:

Із-за гір та з-за високих 
Сизокрил орел летить... 
Усі пророкували, що вийде з Петра неабиякий 

артист. От закінчить школу, поїде у Львів, бо там є 
театри і, певно, вчать на артистів.

Нікуди не поїхав. Цілий рік працював з мамою у 
колгоспі: заробляв трудовий стаж, без якого дорога до 
вищих та середніх спеціяльних навчальних закладів 
була закрита. Навіть для тих, хто хотів вчитися на 
артиста.

Зрештою, взагалі поїхав не до Львова. Задалеко. 
Бережани були ближче. У 1955 році вступив у Бере-
жанське педагогічне училище, яке невдовзі перевели 
в місто Чортків, і яке закінчив 1957 року. Зібравши 
всі необхідні на той час документи та підкріпив-
ши їх необхідними характеристиками, він відразу 
після закінчення училища вступив на перший курс 
філологічного факультету Львівського державного 
університету ім. Івана Франка. Починаючи з другого 
курсу, брав активну участь у художній самодіяльності 
Університету.

Тепер на Шевченківських вечорах щораз рідше 
звучали пісні на слова Генія України. Їх замінювали 
пісні, які уславлювали “нашу партію”, яка вказувала 
пряму дорогу до світлого майбутнього всього люд-
ства, часткою якого були й зібрані в Актовій залі, без 
сумніву нашпигованій секретними сотрудниками, 
популярно званих сексотами, які мусили бути в кож-
ній студентській групі. Цікаво було спостерігати, як 
зустрічали виконання кожної пісні слухачі. Овації 
глушили виконання пісень на слова Шевченка. 

Репертуар вечорів перетрясали через густе сито 
цензури. Зрештою, вони поступово були заборо-
нені. Заборонялось виконувати “Заповіт”. Забороня-
ли “Реве та стогне”, бо люди вставали і тим самим 
вшановували Шевченка. Виконувались славоспіви 
“рідній” партії та ще “ріднішому” партійному керів-
ництву. А Університет був Університетом! Одного 
разу навіть партком дав промах, бо дозволив викону-
вати симфонічний твір О. Александрова “Дума про 
Україну”, де майже хвилину звучала мелодія “Реве та 
стогне”, але цього було достатньо, щоб зал зривався 
оплесками. Завдяки університетським Шевченківсь-
ким вечорам Україна навчилась стоячи слухати “Реве 
та стогне”…

До речі, тоді ж у знаменитому університетському 
дівочому тріо співала альтову партію Катерина Ма-
рущак, майбутня дружина Петра Зозуляка. 

На останньому курсі університету у 1961 році 
Петро Зозуляк був прийнятий на навчання до теа-
тральної студії при Театрі ім. Марії Заньковецької, 
якою керував легендарний режисер Борис Тягно; 
випускниками її були артисти, що стали гордістю 
української сцени. Студію Петро закінчив 1964 року. 
Це був другий випуск. З першого випуску до Теа-
тру ім. Марії Заньковецької з 23 студійців прийняли 
В. Глухого, В. Коваленка, Б. Ступку, О. Піцишин, 
А. Помазана (пізніше народний артист Білорусії), 
О.Теліченко, Ю. Яременка. Разом з Петром Зозуля-
ком навчались Богдан Козак, Лариса Кадирова, Ніна 
Шевченко (Міносян)… Студійці поставили аж три 
випускні вистави: “Будиночок на околиці” О. Арбу-
зова (режисери Б. Тягно та О. Ріпко), “Москаль-ча-
рівник” І. Котляревського (режисер А. Ротенштейн) 
та “Зимовий вечір” М. Старицького (режисер Д. Ко-
зачковський), де роль Подорожнього блискуче зіграв 
Б. Козак. На ту пору начальником управління куль-
тури Львівського облвиконкому працював Ярослав 
Вітошинський. Був він однією з найсуперечливіших 
постатей серед партійних діячів від культури й мисте-
цтва. Одні різко дорікали йому за його вислужництво 
перед окупаційною владою. Інші вважали, що великої 
шкоди культурі він не завдав, а був лише сумлінним 
виконавцем волі партії, противитись якій не мало 
сенсу. Ще інші вважали, що він був “зі своїх”, бо як-
не-як, а його рідний брат Володимир відсидів відпо-
відний термін за участь в УПА. У номенклатурному 
партійному середовищі мусило бути кілька осіб, як 

Володимир Ігнатенко та Петро Зозуляк. Дні ушанування 
пам’яти Івана Франка у Золочеві (Львівська обл.). 1995 р.
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казали, “из местных”. Він досконало знав відносин 
серед галицької творчої інтелігенції, знав недоліки 
і переваги кожного і вмів вчасно “смикати за нит-
ку”, коли виникала потреба здійснити власні добрі 
чи підлі наміри. 

Ярослав Вітошинський і запропонував Петрові 
Зозуляку після закінчення навчання у студії стати до 
роботи в обласному управлінні культури.

Петро Зозуляк прекрасно знав, хто такий Ярослав 
Дем’янович Вітошинський і що його, Зозуляка, чекає 
в разі згоди, але вибору не було. Його не зарахували 
в трупу Театру ім. Марії Заньковецької, як інших, а 
запропонували продовжувати працю поза межами 
львівської области. Погодитись на це не міг і не хо-
тів. Вже одружився, і дружина була при надії. Отже, 
погодився на пропозицію Я. Вітошинського. Йому 
обіцяли дати (і дали) квартиру, на яку в тодішніх ча-
сах за інших умов довелось би чекати десятки років. 
Дружина була прийнята на дуже престижну роботу 
редактора видавництва “Каменяр”.

Спочатку Петро Зозуляк працював на посаді ін-
структора, а в 1969 – 1971 роках – старшим інструк-
тором відділу мистецтв. В його компетенції була ро-
бота з музеями, театрами та музичними колективами 
міста Львова й области, належне й точне виконання 
вказівок начальства. Він мусив платити за ті “блага”, 
які дістав.

Тоді вже ніхто не згадував про той час, коли він 
виходив на сцену в Університеті. Не згадували, як 
чекали його появи. Не згадували, як заряджався весь 
зал, коли читав “Юродивого” чи “Мертвим і живим”. 
Усе забулось.

Вирватись з того кола, з тої пастки, в яку потра-
пив, не міг. Надто багато невидимих ланцюгів три-
мало його… 

…Після закінчення університету, року служби 
в армії, а відтак двох років роботи в ”лаві я вперше 
побачив Петра Зозуляка на обговоренні здачі вистави 
“Сестри Річинські” за однойменним твором Ірини 
Вільде. Прем’єра мала відбутись 28 червня 1968 року, 
за який авторка здобула Державну премію імени Та-
раса Шевченка. Інсценізацію твору здійснив актор 
театру –заньківчанин заслужений артист України 
Богдан Антків.

На це обговорення мене запросила сама Ірина 
Вільде. Всі звернули увагу, що на обговорення не 
прийшов тов. Вітошинський, а прислав натомість 
Петра Зозуляка. 

Ірина Вільде боялась, що виставу забракують з 
ідеологічних причин тільки через ту сцену, коли Неля, 
одна з дочок покійного отця Аркадія Річинського, 
роль якої виконували почергово Лариса Кадирова 
та Ірина Завадська, приходить на побачення до засу-
дженого на смерть окупаційним режимом націона-

лістом Маркіяном Івашкевичем (Володимир Глухий). 
У відчаї Маркіян говорить до Нелі, що їх, борців за 
Україну, в майбутньому оплюють, зруйнують їхні мо-
гили, зітруть з народної пам’яти їхні імена. На сцені 
світло виривало з пітьми тільки ґрати і простягнуті 
крізь них руки артиста. Тривала ця сценка хвилини 
три. Не більше. Без неї у виставі можна було цілком 
спокійно обійтись, але, впевнений, вистава не мала би 
того успіху, який мала протягом довгих років. Вперше 
зі сцени державного тетру, з глибини часу загово-
рив український повстанець. Нагадав про себе. Це 
й обурило проти вистави “критиків”, яких очолила 
кандидатка мистецтвознавства Леонтина Тимофіївна 
Мельничук-Лучко (1926–2000). Вона була вдовою 
по Юрієві Мельничукові (1921–1963), родом з Коло-
мийщини, який був затятим борцем з націоналізмом. 
Від 1951 року він очолював журнал “Жовтень”, що 
згодом, ближче до перебудовчих часів, став назива-
тись “Дзвоном”. Л. Мельничук й задала тон обгово-
ренню вистави: де робітничий клас Галичини? Чому 
його не показано у виставі? Де провідна роль кому-
ністичної партії? Чому не показано підле обличчя 
націоналістів? Артисти як могли, так відбивались, але 
це не задовольняло мистецтвознавчиню. Врешті не 
витримала Ірина Вільде, забрала слово і сказала, що 
вона “з місцевих” чи, як говорять тепер, “із мєстних” і 
мусить сказати, що в Галичині, де відбуваються події 
вистави, справді була жменька націоналістів і ще мен-
ша жменька комуністів. Усі решта були порядними 
людьми і про якусь “провідну роль” комуністичної 
“партії” не варто в п’єсі говорити. Критикиню аж під-
кидало. “Але чому, – домагалась вона, – у виставі не 
показано переваги соціялістичного ладу над капіта-
лістичним”. Тут Ірина Вільде не знала, що відповісти, 
але замість неї взяв слово колишній в’язень сталін-
ських концтаборів, а тоді провідний артист театру 
Олександр Гринько, який у “Сестрах Річинських” 
виконував роль Ореста Білинського. Він запевнив, 
що у виставі дуже переконливо показана перевага со-
ціялістичного ладу над капіталістичним, бо у фіналі 
вистави Орест Білинський говорить, що останньою 
фазою існування капіталізму є його комедія. Хіба 
цієї комедії не видно у виставі? Можливо, оті слова 
Маркса про перевагу соціялізму над капіталізмом він 
у виставі не вельми голосно промовив, бо беріг голос 
для прем‘єри, але вже на прем’єрі кожне слово він, 
Гринько, скаже так, щоб усі почули й не сумнівались 
у тій перевазі. Леонтина Тимофіївна не мала на те 
аргументів і вгамувалась, а тоді всі присутні звер-
нули очі на присутнього представника влади Петра 
Пилиповича Зозуляка.

Він почекав хвилю, щоб усі втихомирились, і до-
волі тихим, але впевненим голосом нагадав присут-
нім, що роман Ірини Вільде, за яким режисер О. Ріпко 



83

Роман ГОРАК

поставив виставу, нагороджений Шевченківською 
премією, отже зрозуміло, що всі питання, які зродили 
зараз таку жваву дискусію, не викликали, мабуть, 
непорозумінь, і тому торкатися їх зараз не варто. Зви-
чайно, вистава має певні недоліки, про них говорили, 
і все це повинен режисер та артисти врахувати… 

Так, це вже говорив чиновник, а не той юнак, який 
вибухав своєю внутрішньою енергією на Шевченко-
вих вечорах…

Але в нього були інші зауваження, і стосуються 
вони роботи художника, зокрема сукенок, в які той 
поодягав п’ять дочок отця Річинського…

Усі претензії Леонтини Тимофіївни, як потім 
жартували артисти – та й сама Ірина Вільде – “на-
крились” сукенками головних героїнь, хоч художник 
боронився, що костюми він створював згідно з жур-
налами мод тих років…

Мене тоді найбільше здивувало вміння Петра 
Зозуляка згладжувати цілковито гострі зіткнення в 
дискусії. Прем‘єра відбулась, вистава з успіхом була 
показана глядачам понад 400 разів.

Ще до від’їзду Я. Вітошинського на керівну по-
саду у Київ Петро Зозуляк з 1971 року приступив до 
роботи на посаді завідувача відділом мистецтв.

Це була одна з найважчих ділянок роботи. В ха-
рактеристиках, які постійно видавали працівникам 
такого рангу, яким був він, неодноразово вказували 
на недоліки в роботі, що їх партія і уряд вбачали в 
“проісках націоналізма”, виявлених деякими теат-
ральними колективами. Йшлося, зокрема, про недо-
статню ідейність в поставах та недбале висвітлення 
керівної ролі партії, відсутність гострих вистав, які б 
показували “справжнє обличчя українського буржу-
азного націоналізму”. 

Такі недоліки і не дозволили стати П. Зозуляку 
навіть “заслуженим працівником культури”…

Його акторська майстерність і нахил до режису-
ри, звичайно, на тій чиновницькій роботі не пропали. 
Він виступав режисером, сценаристом, постановни-
ком багатьох концертів до різних дат, які в той час 
відзначались. В його послужному списку таких по-
становок було понад сотню.

У 1979 році П. Зозуляка призначили першим за-
ступником начальника управління культури, а пізніше 
став на місце Володимира Висоцького, який відтоді 
працював директором Театру ім. М. Заньковецької, 
чи, як сміялись у Львові, “наводив там порядок”. 
Мав чималий у тому питанні досвід: перед появою 
у нашому місті був начальником одного з північних 
концтаборів.

Наступали часи горбачовської “гласности” і пе-
ребудови. Суспільству потрібні були нові керівники. 
Кращої кандидатури на той скрутний час, ніж канди-
датура Петра Зозуляка, годі було шукати. Він очолив 

одну з найважливіших ланок управлінських структур 
і підготував ті позитивні зрушення, які наступили в 
культурі. Начальником управління культури П. Зозу-
ляк працював з січня 1988 до травня 1990 року.

Всіма силами намагався змити той весь бруд, 
який налип на ньому. Був нещадним до себе. 

Нова демократична влада очищувала старі струк-
тури. Настав час поспішної зміни поглядів серед тих, 
хто був пропагандистом і непоборним прихильни-
ком більшовицької ідеології. Декому це вдавалося, 
декому – ні. Наприклад, у медичному інституті, де 
я працював, усі без винятку викладачі історії КПРС, 
марксизму-ленінізму, наукового комунізму і атеїзму 
відразу стали свідомими українцями і замість цих 
предметів взялися читати… історію України.

Львівська інтелігенція, працівники культури че-
кали, як вчинить нова влада з Петром Зозуляком. На 
жаль, усі чомусь пам’ятали, як він виголошував “зна-
мениті” слова Леніна про революцію і майже ніхто 
не згадав, ким він був для того покоління, яке штур-
мувало двері Університету, щоб потрапити на Шев-
ченківські вечори, де він виступав ведучим, а його 
виконання творів Шевченка зривало зал… 24 квітня 
1990 року Львівська обласна рада на чолі з В. Чорно-
волом вирішила затвердити начальником управління 
культури Олега Гриніва, який не мав жодного досвіду 
адміністративної роботи, Петро Зозуляк став його 
заступником. На той час він мав 36 років загального 
трудового стажу, з них за спеціяльністю – 27. Атес-
таційна комісія обласної ради на чолі з Михайлом 
Косівим визнала його роботу позитивною. 

Петро Зозуляк декламує Пролог до поеми “Мойсей” І. Франка, 
2006 р.
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Відтак з блискавичною швидкістю змінювались 
начальники управління культури. Він залишався 
завжди першим заступником і виконував найважли-
вішу і найвідповідальнішу роботу. Про нього казали, 
що був чиновником твердого гарту і знав свою робо-
ту. Мав дев’ятий ранг державного службовця. Після 
Олега Гриніва начальником обласного управління 
культури став рухівець Зиновій Мазурик. 

…Я ледве вирвався з Хмельницького, куди був 
скерований після закінчення аспірантури при кате-
дрі органічної хімії Львівського університету імени 
Івана Франка, і де працював старшим викладачем 
вищого командного артилерійського училища і ви-
кладав хімію та курс бойових отруйних речовин та 
ракетного палива. Це мене сильно пригнічувало, бо 
все, що я робив, було скероване на знищення людини. 
Моя дисертація також мала такий самий присмак, бо 
оцінювалась з погляду можливости використання 
нових, вперше синтезованих мною, речовин не для 
допомоги людині при різних хворобах, а як нові бо-
йові отруйні засоби. Я шукав якогось виправдання, 
морального опертя в своїх життєвих пошуках і якоїсь 
гуманнішої мети. Ще в Хмельницькому я почав ту 
мету шукати і знайшов її у письменстві. Я захопився 
Іваном Франком і його, як він сам визначав, пошуком 
дороги “до світла”. Повернувшись до Львова, я шу-
кав якоїсь відповідної роботи. Врешті після довгих 
і доволі неприємних пошуків таку роботу знайшов 
у Львівському медичному інституті, де очолив гру-
пу з синтезу штучної крови. Нарешті, – врадувався 
я. Тепер я можу зробити щось корисне для людей і 
перекреслити тим усе, що робив раніше. Та це була 

тільки ілюзія. Мою роботу спритно використали 
ділки, які цю ж саму кров використали як допінги 
для спортсменів…

Однак чимраз більше я віддалявся від хімії і за-
хоплювався літературою. Мій багаж знань був таким, 
що я почав активно друкувати в журналах статті про 
Івана Франка і про час, у якому він жив. Після пев-
них невдач і на цьому напрямку, 1983 року вийшла 
у київському видавництві “Радянський письменник” 
моя книжка під назвою “Тричі мені являлася любов”. 
Разом зі мною почав працювати над вивченням жит-
тєвого шляху Івана Франка та цілої низки українських 
письменників Західної України Микола-Ярослав Гна-
тів. Нашою спільною роботою був роман “Микола 
Устиянович”, опублікований в журналі “Дзвін”, а 
1994 року – у видавництві “Каменяр”. Про його під-
готовку до друку Петро Пилипович знав з розповідей 
дружини Катерини.

Ярослав Гнатів був краянином Миколи Устияно-
вича з Миколаєва, який, аби відрізнити його від об-
ласного міста, в літературі часто називали Миколаїв 
над Дністром. Там з початком української державнос-
ти товариство “Просвіта” почало регулярно прово-
дити зустрічі з письменниками на популярних у той 
час книжкових ярмарках. 1992 року на такий ярмарок 
були запрошені я та Ярослав Гнатів. Миколаїв – уні-
кальне в нашій історії місто, яке мало Маґдебурзь-
ке право і статут, що забороняв проживати в ньому 
“іновірцям”. Це споконвіків було місто, де відносно 
вільно розвивалась українська культура. З цього мі-
ста вийшла ціла плеяда митців, які принесли славу 
українській культурі. Я був вражений, що на той час 

Петро Зозуляк та Святослав Максимчук (в центрі). Дні ушанування пам’яти Івана Франка 
в селі Добрівляни (Львівська обл.), 1997 р.
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в місті не було ні музею Миколи Устияновича, його 
сина Корнила, який розмалював тутешню церкву, ні 
Уляна Кравченко, ні Ісидора Шараневича. Про це все 
я говорив на зустрічі. 

П. Зозуляк приїхав на зустріч легковою маши-
ною, яку відправив назад до Львова, а сам вирішив 
повертатись зі мною в кузові критої вантажівки, бо 
іншого транспорту не було. Ми довго розмовляли з 
Петром Пилиповичем про Миколаїв, музейну спра-
ву, мої літературні роботи про Івана Франка та не-
втішний стан тодішнього франкознавства, наскрізь 
просякнутого більшовицькою ідеологією. Розмова 
була цікавою. Принаймні так сказав на прощання 
Петро Пилипович 

У той час я доволі часто бачився з працівником 
управління культури, який завідував музеями, Іваном 
Івановичем Симчичем (1946–2012). З ним я позна-
йомився в Криворівні, коли мандрував Карпатами. 

Саме він розповів мені про плачевний стан, в яко-
му опинився Музей Івана Франка, яким довший час 
керував Микола Струтинський, шофер легендарного 
терориста Миколи Кузнєцова, через якого загинуло 
тисячі невинних українців та якому було присвоєно 
звання героя радянського союзу і поставлено пам’ят-
ник неподалік Музею Івана Франка. Звання героя 
радянського союзу домагався й Струтинський, цим 
тероризуючи керівництво области. Наукової роботи 
музей не вів жодної, про виставки не було й мови, 
вкрай занедбана фондова робота. Завдяки Петрові 
Зозуляку вдалось усунути Струтинського з посади 
директора.

На початку 1993 року мені подзвонив Іван Сим-
чич і просив зайти в управління культури. Мене зу-
стріли він, сам Петро Пилипович та Зиновій Мазурик, 
які, усміхаючись, запитали, чи не хочу я бути дирек-
тором Музею Івана Франка.

Я горів бажанням виправити те становище, в яко-
му опинився Музей…

Невдовзі Петро Пилипович познайомив мене з 
колективом Музею, а через тиждень я сам влаштував 
собі презентацію виставкою про лікаря Івана Фран-
ка – Броніслава-Якова Овчарського в Захистку Січо-
вих стрільців та медичну сестру-доглядачку Софію 
Монджейовську. 

…Музей справді був страшною руїною. 
Мене щоденно засипали купою паперу з різних 

установ, а найперше з обласного управління, обласної 
та районних рад міста й держадміністрації. Виникало 
таке враження, що людям, які сидять у тих організа-
ціях, робити нічого, і вони плодять папери, імітуючи 
роботу, розсилаючи їх різним організаціям, аби й ті 
тільки те робили, що звітувались перед ними.

Петро Зозуляк разом з Іваном Симчичем були 
першими, хто приходив із вирішенням дуже важких і 

болючих проблем Музею. З 1995 року Петро Пилипо-
вич став першим заступником начальника управління 
культури Львівської облдержадміністрації.

Він працював майже без належних профспілко-
вих відпусток. Саме в цей період він здійснює цілу 
низку театральних святкових постав. Це були не про-
сто звичні концерти, а розповіді про ті чи інші події, 
що стосувалися трагічних сторінок нашої історії. 
Петро Зозуляк творив на сцені театральне дійство із 
залученням великої кількости хорів, оперних співаків, 
драматичних артистів, читців. Тепер на подібні виста-
ви оголошувався конкурс. Показовим було відзначен-
ня 80- річчя створення Західноукраїнської Народної 
Республіки. Концерт відбувався в Оперному театрі 
ім. С. Крушельницької. Режисерами були Богдан 
Козак та Петро Зозуляк. Хор із 300 співаків, сцени 
проголошення республіки на майдані… До глядачів 
зверталися Іван Мазепа, Михайло Грушевський…

На святі був присутній тодішній президент Украї-
ни Леонід Данилович Кучма. Концерт транслювало 
телебачення на всю Україну. 

...Врешті надійшов час Петрові Зозуляку йти на 
пенсію.

Йому як заслуженому й авторитетному праців-
никові культури дозволили працювати ще один рік 
до другого січня 1999 року. Розпорядженням голо-
ви Львівської обласної адміністрації М. Гладія на 
основі рапорту тодішнього начальника управління 
культурою Р. Лубківського четвертого січня 1999 року 
Петра Зозуляка було звільнено з роботи. Окрім того, 
Р. Лубківський відмовив йому в посаді методиста пер-
шої категорії методичного кабінету при управлінні 
культури. Виявилось, що через постійну зайнятість 
на роботі Петро Зозуляк з 1992 року не використав 
137 календарних днів відпустки. Йому тільки частко-
во компенсували вартість невикористаного часу. Від 
решти він відмовився.

Знаючи, в якому становищі опинився Петро Зо-
зуляк в обласному управлінні культури, я офіційно 
попросив начальника управління перевести Петра 
Зозуляка на посаду заступника директора з наукової 
роботи Львівського музею Івана Франка, на що на-
чальник управління культури з радістю погодився. 

Петро Зозуляк став відтоді працювати в Музеї 
Івана Франка. Він перебрав від мене всю паперову 
роботу, якою закидувала мене облдержадміністрація, 
управління культури та різні контролюючі установи. 
Він писав звіти, давав відповіді на безконечні листи, 
організовував “Тиждень пам’яти Івана Франка” та 
"Прийдімо до Франка”.

З приходом у Музей П. Зозуляка врешті вдалося 
зреалізувати мрію про власний музейний журнал. 
Його назвали “Науковий вісник музею Івана Франка 
у Львові”. 
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Відповідальним за випуск від першого числа до 
передостаннього був Петро Зозуляк В редакційну 
раду входили доктори філологічних наук Роман Гро-
мяк (Тернопіль), Іван Денисюк (Львів), Микола Іль-
ницький (Львів), Олексій Мишанич ( Київ), Тарас 
Салига ( Львів).

Зайнявся педагогічною працею й Петро Пили-
пович. На факультеті культури і мистецтв він читав 
курс “Драматургія Івана Франка”.

У музейному журналі він вів рубрику “Хроніка 
музею” та “Із книги відгуків”

Завдяки Петрові Зозуляку стали регулярними 
виставки Музею, які розкривали все багатство його 
фондів.

За науково-просвітницьку діяльність та пропагу-
вання творчої спадщини Івана Франка й створення 
нової експозиції Петро Зозуляк був відзначений об-
ласною премією імени Іларіона та Віри Свєнціць-
ких. У 150-річчя від народження Івана Франка Петру 
Зозуляку було присвоєне звання “Заслужений діяч 
мистецтв України”…

Він організовував конкурс читців Львівщини на 
найкраще виконання творів Івана Франка, а в день 
народження поета, коли до його пам’ятника перед 
Університетом лвів’яни приносили квіти й співав 
ансамбль “Черемош”, П. Зозуляк читав пролог до 
поеми “Мойсей”. Читав, як давніше поезії Шевченка 
на університетських вечорах. 

Умів відкривати артистичні таланти у своїх спів-
робітників. Коли у Львові вже понад сорок років на 
сценах театрів не виставлялися драми Івана Франка, 
зокрема й “Украдене щастя”, він вирішив поставити 
цей твір силами працівників музею. Зумів у цій по-
ставі залучити всіх – від сторожа до директора музею. 
Успіх був неймовірний. А ще перед тим з’явилася мо-
новистава за драмою Ю. Щербака “Стіна” про Тараса 
Шевченка. Роль Варвари Рєпніної виконала завідувач-
ка книжковим фондом музею кандидат філологічних 
наук Соломія Вівчар.

Та не менше цікавости викликали виставки. 
Остання виставка, яку зорганізував П. Зозуляк – 
“Найдорожчий скарб наш – рідна мова”. В ній екс-
понувалися копії всіх розпоряджень царського уряду 
про заборону української мови від 1626 року аж до 
останнього закону Ківалова-Колесніченка “Про за-
сади держаної мовної політики”, підписаної прези-
дентом України. Це був його протест. Виставка мала 
неймовірний успіх у Львові. Такої презентації до-
кументів нашого мовного геноциду і відгуків на неї 
найвідоміших українців ніхто у Львові не робив…

Він снував великі плани в цьому напрямку на май-
бутнє, але все перекреслив день 19 грудня 2016 року. 

Післязавтра, 21 грудня 2016 року, тобто в неділю, 
він мав з групою працівників музею їхати у село 

Стрілки Старосамбірського району, народними до-
мами якого згідно з розпорядженням Львівської 
обласної державної адміністрації мав опікуватись 
Львівський національний літературно-меморіяльний 
музей. Там музей мав презентувати згадану вище 
виставку. Готувався до цієї події. На відкриттях таких 
виставок завжди читав пролог до поеми “Мойсей” 
Івана Франка, який був ніби прологом до акції, та 
вірш В. Баранова “Кобзар воскрес”, надрукований у 
“Літературній Україні”.

Село Стрілки – особливе, і мешканці його вважа-
ли за велику честь відкриття у них виставки про рідну 
мову. Тут, у збудованій 1792 році коштом громади 
дерев’яній церкві Святого великомученика Євстахія, 
яка збереглася й стоїть на пагорбі при дорозі на Турку 
за мостом через Дністер, у 1853–1856 роках служив 
о. Михайло Вербицький – автор музики до нашого 
Державного гімну... У цій церкві зберігся також іконо-
стас, перед яким служив. Його перенесли з жіночого 
монастиря в с. Смільниці Старосамбірського району. 
Монастир ліквідувала австрійська влада, здійснюючи 
“реформи” Марії-Терези та цісаря Йосифа.

Мешканці Стрілок свято переконані, що музику 
до нашого Державного гімну Михайло Вербицький 
написав, коли служив саме в цьому прекрасному селі.

П. Зозуляк знав, що насправді так не було. Знав, 
що історія написання музики нашого Гімну довга й 
складна, пов’язана з виставою українського театру 
“Запорожці”, показаною у Львові 25 жовтня/9 листо-
пада 1864 року. Пісню “Ще не вмерло Запорожє” у цій 
виставі, музику до якої він написав, співали козаки, 
повертаючись після битви під Трапезундом.

Вистава пройшла декілька разів, успіху у глядачів 
не мала і незабаром щезла з репертуару. Залишилась 
лишень музика, яка й була поєднана з віршем П. Чу-
бинського “Ще не вмерла Україна”, хоча в Галичині 
довго вважали, що написав ці слова Тарас Шевченко 
і включали твір у галицькі видання “Кобзаря”. Перша 
публікація вірша Павла Чубинського була здійснена 
у четвертому номері львівського часопису “Мета” 
за 1863 рік. 

З нотами Гімн надруковано 1865 року. Уперше 
його виконали на вечорі пам’яти Тараса Шевченка 
26 лютого/10 березня 1865 року в Перемишлі, що був 
на той час центром українського життя в Галичині. 

У день пам’яти Тараса Шевченка 1866 року цей 
Гімн виконали у Відні українські студенти, які вчи-
лись у столиці імперії

У Львові вперше гімн прозвучав 13 березня 
ст.ст.1866 року в приміщенні Стрільниці (вулиця Кур-
кова, тепер – М. Лисенка), на якому, на жаль, навіть 
немає пам’ятної таблиці про цю подію.

Петро Зозуляк зібрав працівників, аби розповісти 
про село, де мала відкриватись виставка, і розпові-
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сти про ті почуття, що володіли ним перед поїздкою. 
Бачив у відкритті виставки для себе своєрідний сим-
вол. Однак виступ його перед товаришами по праці 
виявився останнім.

Відтак мав презентувати її в селі Спас того ж Ста-
росамбірського району. Тут 1301 року помер і був 
похований у монастирі Галицько – Волинський князь 
Лев І, син короля Данила Галицького.

Наступного 2016 року минало 160 років від на-
родження Івана Франка і 100 років від його відходу. 
Тільки нещодавно відбулось святкування 75 річниці 
створення Музею Івана Франка у Львові, де вся ор-
ганізаційна робота випала на його плечі. Він вино-
шував багато планів, готував різноманітні програми 
заходів до цих ювілейних подій.

Якось так вийшло, що після виступу перед поїзд-
кою він зайшов до мене в кабінет і раптом виникла 
розмова про косовицю. У нас в Музеї це завжди було 
проблемою. Сторожі не вельми хотіли косити траву, і 
замість них після того, як всі розходились по роботі, 
Петро Пилипович брав косу в руки і косив…

Щоб покосити, часом їхав у село своєї дружини 
Пиняни Самбірського району, де була її батьківська 
хата, в якій вже ніхто не жив, і косив трави…Чув себе 
тоді селянином, як і його предки. 

Не судилось йому наступного року поїхати косити 
трави у Пиняни, де подвір’я оточували столітні ясени.

19 грудня, на свято Миколи-чудотворця, його не 
стало. 21 грудня його хоронили з Музею Івана Фран-
ка. Заслужив на це. Парастас, який відбувся напере-
додні похорону, а відтак Панахиду за душу покійного 
відправили отці церкви Святої Софії, у якій кожного 
року відправляли Службу Божу за Іваном Франком. 
Співав хор “Благовіст” церкви Архистратига Ми-
хаїла, який в останні роки завжди співав на Панахиді 
на могилі Івана Франка та брав участь у всіх заходах 
під час “Днів пам’яти Івана Франка”. Президентом 
цього хору є Петро Сидор, шваґер покійного.

Прощатися з покійником прийшли митці Льво-
ва. Прийшла прославлена “Трембіта” з керівником 
М. Куликом. Прощались молитвою “Отче наш” та 
“Богородице діво”, солісткою була Ярослава Кри-
лошанська.

Його поховали на Янівському цвинтарі. Від імени 
працівників культури біля могили прощався з ним 
директор Львівського національного академічного 
театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької 
Тадей Едер.

Петро Зозуляк був свідком та учасником цілої 
епоха в нашій культурі. Він знав про творців цієї куль-
тури: артистів, народних митців, цілих мистецьких 
колективів, службовців, знав, як мало хто.

Знав про кожного артиста львівських театрів, 
кожного музиканта… Знав, як готується до вистав 

“Борис Романицький, перед яким у 1963 складав 
іспит з акторської майстерности та який вручав йому 
диплом випускника заньківчанської студії як голова 
екзаменаційної комісії. Знав, як готується і вживаєть-
ся у роль Дам’ян Козачковський. Знав чимало історій 
про легенду української сцени Лесю Кривицьку. Грав 
на сцені разом з Зинаїдою Дехтярьовою. Вів театраль-
ний гурток при колишньому Будинку піонерів, і уч-
нем його був відомий артист театру Марії Заньковець-
кої, народний артист України Я. Юхницький. Петра 
Зозуляка в’язали творчі взаємини з багатьма праців-
никами культури не тільки Львова, але й України. 
Був відповідальним редактором популярного інфор-
маційно-рекламного журналу “Театральний Львів”…

Збирався писати спогади про зустрічі і працю з 
тими, з ким довелось в роки роботи зустрічатись. Як 
завше трапляється в таких випадках, відкладав спо-
гади на пізніше. Вважав, що встигне. Не поспішав. 
Невже були справи важливіші?

Роман ГОРАК

Петро Зозуляк. Львівський національний літературно-
меморіяльний музей Івана Франка.
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КРИÒИКА

У жовтні 1933 року на сцені Харківського театру 
“Березіль” народилася вистава за п’єсою М. Куліша 
“Маклена Граса”, боротьба за прем’єру якої стала 
репетицією Голготи для Леся Курбаса. Виконавець 
ролі Зброжека Йосип Гірняк пізніше писав у “Споми-
нах”, що на репетиції цієї вистави він біг театральною 
площею (нині – Площа Поезії), крізь “каре” опухлих 
з голоду селян, вони приходили до міста і помирали 
просто на вулицях. Спогади Й. Гірняка вражають по-
дробицями тих останніх гарячкових передпрем’єрних 
днів: навіть з урахуванням нічних репетицій Л. Кур-
бас потребував ще одного репетиційного дня, навіть 
скасував публічний передпоказ, та НКВС форсувала 
прем’єру, буквально силоміць зігнавши акторів на 
показ (в гримерках і за лаштунками під час першо-
го показу вистави чатували озброєні співробітни-
ки служби). Ту, історичну, “Маклену Грасу” зіграли 
усього декілька разів, на жаль, на зловмисно організо-
ваного та відповідно загітованого проти ідейно-мис-
тецького курсу Л. Курбаса глядача. Сфальсифікована 
поразка режисера у виборі саме цієї п’єси та способі 
її постави фактично стала підставою для усунення 
творця театру від роботи у ньому та спричинилася до 
кардинальної зміни і вектору розвитку цього театру. 

Цьогорічна прем’єра “Маклени Граси” у поста-
ві головного режисера Харківського академічного 
драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка Степана Па-

Юлія ЩУКІНА

ЧЕРВОНА ÇАГРАВА НАД ХАРКОВОÌ: 
“ÌАКЛЕНА ГРАÑА…” У 100-Р²ЧЧЯ “БЕРЕÇОЛЮ”

січника мала сфокусувати у собі чотири ювілеї. Ви-
ставу насамперед здійснювали до 135-річчя від дня 
народження Леся Курбаса та 100-річчя від заснування 
у Києві Мистецького об’єднання “Березіль”. Також 
2022-й є ювілейним для М. Куліша (130 років від дня 
народження) і 105-м для Харківського Національного 
університету мистецтв ім. І. Котляревського, випус-
кники якого утворюють майже сто відсотків трупи 
“шевченківців-березільців”. Однак, російсько-укра-
їнська війна примусила театр до виснажливого сво-
єю невизначеністю “антракту” між корегувальними 
репетиціями 23 лютого і прем’єрою, призначеною на 
25 лютого. Прем’єрою, яку в реаліях Харкова немає 
змоги зіграти й досі. 

Протягом кінця лютого-квітня повітряні тривоги 
у Харкові були безперервні: по кілька авіанальотів на 
день, бомбардування касетними бомбами, щоденні 
“прильоти” ракет на тлі вже монотонної, роботи во-
рожої артилерії... Найстаріший театр у середмісті 
протягом першого місяця війни постійно здригався: 
палав внаслідок ракетного влучення ТРЦ навпроти 
театру; неподалік, на площі Конституції, потрощило 
будівлю Міської ради і тією ж вибуховою хвилею 
вирвало вікна й пошкодило приміщення в головному 
корпусі Університету мистецтв та в Академічному 
театрі ляльок. На відстані кварталу вибухнули будівля 
СБУ та один з корпусів “каразінського” університету. 

Валерій Брильов – Стефан Граса у 
виставі “Маклена Граса” М. Куліша. 
Режисер – Степан Пасічник, сцено-
графія – Тетяна Савіна. Харківський 
академічний драматичний театр ім. 
Т. Г. Шевченка, 2022 р.
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1 березня, “з нагоди” річниці невдалої спроби анексії 
Харкова у 2014 році, потужним ракетним ударом було 
знищено будівлю Харківської ОДА на площі Свобо-
ди, внаслідок чого загинуло двадцять чотири людини 
і було поранено тридцять, а ще зайнявся дах Харків-
ського Національного театру опери та балету… До 
Міжнародного Дня театру “березільці-шевченків-
ці” виклали до соцмереж добірку документальних 
фото: актори зі своїми рідними та хатніми тваринами 
у бомбосховищах – змарнілі, психологічно виснаже-
ні; актори та режисери-волонтери; молодь театру на 
мітингах на підтримку України або на своїх нових 
місцях роботи у країнах Европи.  

Жанр цього театрознавчого допису так само ско-
ригувала війна – мала б бути розгорнута рецензія, але 
поки можливою видається лише трагедійна хроніка 
незавершеного акту. Інтерв’ю-хроніка руху театру 
до прем’єри крізь війну (з елементами проблемної 
статті). Чим живе дух і як фізично виживають актори 
та режисер “Маклени Граси” у рік сторічного ювілею 
театру протягом перших трьох місяців війни?

Відповіді на ці питання ми шукали при “круглому 
столі” (у віртуальному форматі) за участі задіяних у 
виставі провідних акторів трупи Сергія Гусєва і Євге-
на Моргуна й молоді театру Юлії Єрмакової, Данила 
Карабейника, Дарії Новикової та Інни Островської.  

Переважна більшість з вас зайняті в етапній 
ви ставі Харківського театру ім. Т. Г. Шевченка 

“Бе резіль” “Мина Мазайло”. Сьогодні цікавим є 
ваше відчуття спільного і відмінного між цими 
двома роботами за п’єсами М. Куліша.

Є. М.: Я не репетирував виставу з О. Біляцьким 
та А. Стародубом у 1989 році, а був введений на 
роль Мокія двадцять років потому. Звісно, репети-
руючи протягом кількох місяців роль Зарембського у 
“Маклені Грасі”, я відчуваю поетику одного автора. 
Втім, “Мина Мазайло” написана раніше, ця п’єса 
і за формою особлива. У “Маклені…” ж М. Куліш 
досягнув філософської зрілости. І там, і там підняті 
дуже важливі питання. Але в “Мині Мазайло” вони 
розглянуті крізь призму гумору, крізь певну формаль-
ну гру. “Маклена Граса” особисто в мене полишає 
відчуття безрозрадности, жаху. У ній М. Кулішеві 
вже не до гумору. Півтора наявні в ній жарти відлу-
нюють потойбіччам. Зрозуміло, що жанри творів – 
різні, проте “Маклена Граса” написана жорсткіше. 
Безкомпромісніше.

І. О.: Якщо “Мина Мазайло” – це комедія, хоча й 
з дуже глибоким й сьогодні знову актуальним сенсом, 
то “Маклена Граса” – це трагедія шекспірівського 
формату. Зазначене автором “Маклени Граси” місце 

Юлія ЩУК²НА

Володимир Маляр – Зброжек, Євген Моргун – Зарембський 
у виставі “Маклена Граса” М. Куліша. Режисер – Степан 
Пасічник, сценографія – Тетяна Савіна. Харківський академіч-
ний драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка, 2022 р.

Сергій Гусєв – Падур і Юлія Єрмакова – Маклена.

Ñофія РОÑА-ЛАВРЕНÒ²ЙЮлія ЩУК²НА
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дії – Польща – то вимушена необхідність Театру “Бе-
резіль” 1933 року. Езоповою мовою Курбас і Куліш 
говорили зі сцени про біду України. Cпорідненим між 
п’єсами є те, що наприкінці кожного твору долі їх 
героїв зламані, і винна в цьому саме влада. Познайо-
мившись з почерком М. Куліша завдяки вводу у роль 
Рини Мазайло, я також впізнавала його, працюючи 
над роллю Анельки. В обох виставах треба грати не 
побутово, в обох – дуже круті діялоги. Однак, під час 
репетицій з Пасічником мені стало зрозуміло, що на 
відміну від “Мини Мазайла…” “Маклена Граса” – 
вистава, у якій треба демонструвати не лише актор-
ську техніку. Вистава складалася завдяки етюдним 
пошукам в діялогічних сценах. 

Д. Н.: “Мина Мазайло” – легка для сприйняття 
вистава, а “Маклена Граса” від першої сцени відкри-
ває своє драматичне обличчя.

Розкажіть про репетиційний процес: по ш у ки 
способу існування в образі, партнерство, атмос-
феру. 

Д. Н.: Роль такого плану як Анелька у мене 
вперше (Д. Новикова грає у театрі, зокрема, Мавку 
і Соню – прим. Ю. Щ.). Найскладнішою у репети-
ціях для мене була сцена, в якій Зарембський мав 
ставитися до Анельки як до ганчірки. Грати її суто 

морально було складно, та, всупереч цьому, я дошу-
кувалася способу гри, який дав би нам з партнером 
наочніше виявити тему сцени. Після дуже довгого 
застільного періоду роботи над виставою режисер 
просив нас багато працювати з партнерами по гри-
мерках – “бавитися”. Щоразу ми виносили на розсуд 
Степана Володимировича сцени, етюди за темами. 
Щось Степан Володимирович лишав, щось змінював. 
Якщо ми заходили у глухий кут, він знову терпляче 
повертався до розбору тексту.

Ю. Є.: Пасічник говорив, що мізансцени він може 
нам вибудувати у три дні. Це не так важливо, як те, 
щоб ми зрозуміли та вклалися у роль… Відчувати 
себе співавтором режисера, а не просто маріонеткою, 
що виконує його вказівки, самій вести роль, шукати 
себе в просторі, складати сцени – це і є “березільська” 
школа.

І. О.: Спочатку все в ролі Анельки було начебто 
зрозуміло, а потім у мене настала фаза, коли незро-
зумілим стало все. Мабуть, це і є дослідження ролі. 
Бувало і так: на вечірній репетиції все круто, а вран-
ці репетирує той самий склад, але все йде “не так”. 
Тому щоразу перед репетицією цієї вистави ми мали 
спілкуватися між собою про щось болюче, актуальне 
і спільне. І саме тоді виходило, що вистава звучить. 
Але вся штука в тому, що кожного разу перед репе-
тицією цю тему треба визначати, і бажано по-ново-
му. Інакше – не звучить. Працюючи над втіленням 
персонажа, я досліджую як його психологію, так і її 
тілесний вияв, намагаючись досягти максимальної 
виразности. Ця героїня цікава мені своїм божевіллям. 
У другій дії вистави Анелька – така собі “Офелія”. 
Цікаво було знайти “межу” у цьому божевіллі та не 
впасти у “погану гру”. Тому до Анельки я ставилася 
обережно... Завдячуючи тому, що Степан Володи-
мирович насправді дуже довіряв нам як співтворцям 
образів і надав нам значну свободу, у нас і вийшли 
два геть різні, але рівнозначні виконавські склади 
“Маклени Граси”.

С. Г.: Степан – сам добрий актор, тому він завжди 
з нами програє кожну нашу роль. У нього великий 
досвід, практика. Але і я вже маю сценічний досвід, 
своє бачення і сприйняття явищ, у чомусь не таке, як у 
Степана. Мені завжди у ролі хочеться бути іншим, але 
й залишатися на сцені собою як особистості; шукати 
в собі щось нове та навпаки – в образі себе. Кожен 
актор примірює роль на себе, відштовхуючись від 

Інна Островська – Анелька у виставі “Маклена Граса” 
М. Куліша. Режисер – Степан Пасічник, сценографія – 
Тетяна Савіна. Харківський академічний драматичний 
театр ім. Т. Г. Шевченка, 2022 р.
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свого досвіду або умоглядного ставлення до ситуації, 
але іноді це суперечить цілісному художньому заду-
мові режисера. Тому під час репетицій ми інколи не 
сходилися, зокрема, у тому, “як” мені грати Падура. 
“Про що” – ми домовились у застільному періоді. Ре-
жисер багато говорив про те, яка тема Падура має лу-
нати у виставі... Пошуки були непростими, це правда. 
Адже і ролі такого рівня в мене досі не було (С. Гусєв 
грав лірико-драматичні образи юнаків-сучасників та 
запам’ятався в травестійній ролі Джека з “Прима-
дон” – прим. Ю.Щ.). Я захопився Падуром. Проте, 
швидко знайшовши у репетиціях відповідь на запи-
тання, чому мій герой є таким, що призвело до його 
нинішнього стану і чому він так живе, на деякі свої 
внутрішні запитання щодо героя я наразі так і не знай-
шов відповіді. Бо не виніс образ на розсуд глядача. 
Саме цей безпосередній контакт мав би підштовхнути 
мене до розв’язання внутрішніх питань.

Д. К.: Я зайнятий у виставі без конкретної ролі – 
ми з молодими акторами театру творимо атмосферу 
то нічної вулиці у великому польському місті, то ра-
дянського концтабору.

Даниле, ти ж паралельно з участю у новій ви-
ставі Театру ім. Т. Г. Шевченка як запрошений 
актор був задіяний і в прем’єрі, яку готувала Окса-
на Дмітрієва у Театрі ляльок імени Афанасьєва?

Д. К.: Так, в “Матінці Кураж” в українському пе-
рекладі Сергія Жадана я мав зіграти Айліфа. І ця досі 
не народжена у Харкові вистава (прем’єра анонсува-
лася на 16 березня) була зловісно суголосною часові 
катастроф, часові війни, аж до потворного розчерку 
останньої літери латинського алфавіту в графіці афі-
ші (чистої води пророцтво).   

Є. М.: Режисер дав мені установку грати Заремб-
ського неурівноваженим. Настрій персонажа карди-
нально змінюється від ейфорії до нервового зриву. 
Роль я будував від цього фактора непередбачуваности 
героя як для партнерів, так і для глядачів. Спочатку 
накопичував матеріяли для ролі, а згодом актор ська 
інтуїція обробляла їх та перетворювала на імпрові-
зацію (влучне ми фіксували). Загалом, були звичайні 
пошуки себе в матеріялі, робота з партнерами, у мі-
зансценах. Втім, я враховував підказки Степана Воло-
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ва. Бо не може нормальна людина фанатично вірити 
в якийсь вигаданий ідеал. Товариш Окрай у п’єсі є 
позасценічним персонажем. Як людина він, може, й 
існує, але Маклена його надто романтизує. І ще врі-
зався у пам’ять такий репетиційний епізод. У сцені 
з Падуром у Маклени є фраза: “А знаєте, скільки їх 
було розстріляно і повішено за рік? Дев’яносто тисяч 
п’ятсот!”. І Степан Володимирович так іронічно до 
мене: “Це ж круто, правда, що їх було розстріляно і 
повішено”! Я тоді зніяковіла. Пізніше зрозуміла… 
А ще робота над “Макленою Грасою” подарувала 
мені щастя творчого спілкування з народними ар-
тистами України Юрієм Степановичем Євсюковим 
(він є одним з виконавців ролі Падура) та Володими-
ром Маляром (один з наших Зброжеків). Із Євсюко-
вим мала багато індивідуальних репетицій – до того 
могла лише мріяти стільки годин працювати сам на 
сам з таким майстром! Досі я вважала, що сльози 
на сцені – це зайве. Але ролі Маклени я довірилася 
суцільно. Спиралася у репетиціях на всі свої больові 
точки в душі, дозволяла собі “поговорити” про них 
за допомогою образу. І процес очищення роллю, мені 
здається, відбувся...

Чи позначалася напруга часу на вашій роботі 
над виставою? 

І. О.: Знаєте, такій роботі як “Маклена Граса” 
напруга часу якраз на користь. І ми намагались по-
єднати теми п’єси з тією, що бриніла у повітрі. Але 
ми вірили у краще і готувалися до століття театру… 

Д. Н.: Цікаво, що вперше я про загрозу почула 
від Степана Володимировича, це було у листопаді, 
на нашій першій репетиції “на ногах”. Після перерви 
він зайшов до репетиційної зали і стурбовано сказав: 
“Поговорюють, буде війна”. Одна з актрис тоді від-
повіла, що вже чула – у лютому. Так і сталося... Ота 
мить закарбувалася в мене у пам’яті – ніби почався 
відлік часу. 

Є. М.: Чесно кажучи, робота режисера – це одне, 
а наша, акторська – то інше. Я про концепцію всієї 
вистави повністю не думав. Я дбав про свою роль, 
конструюючи її. Звісно, в глобальному сенсі, ситуа-
ція якось впливала на нас усіх. Переступаючи поріг 
театру, ти “приносиш” з собою те, що береш до уваги 
у довколишньому житті, а конструюючи роль – пере-
творюєш обставини свого життя в акторську енергію, 
у гру. Але напряму напруга часу на моїй роботі не по-
значилася. Бо у театрі ми займалися своєю фаховою 
справою. Тому, як на мене, ваше питання – більше до 
режисера, ніж до мене.  

С. Г.: Я був якийсь збентежений. Але це щось 
суб’єктивне. Для мене випуск нової вистави завжди 

Пост Степана Пасічника 23.02.2022 р.

димировича узагальнити в образі публічну поведінку 
деяких сучасних політиків. Хоча особисто для мене 
наслідування цим прототипам не стало визначальним 
у роботі над роллю. З погляду сценічного способу 
існування вони мені нічого не дали. 

Ю. Є.: Під час першої читки п’єси Степан Во-
лодимирович мене раптово зупинив: “Юлю, стоп. 
Нумо, з’ясуємо, хто така для тебе Маклена”. Я щось 
верзла про те, що вона – дівчина, яка прагне знайти 
ідеальне життя та бореться зі злом. Пасічник каже: 
“Ні, стоп (і отут він поставив ключове питання моєї 
ролі!). Що має бути в голові тринадцятирічної ді-
вчини, щоб вона наважилася вбити людину?”. Далі 
в репетиціях ми заглибилися в роботу над роллю: 
в яких умовах живе Маклена, які в неї стосунки з 
Грасою, хто такий він сам… І тоді мені стало зрозу-
мілим, що дівчина ця точно психологічно нездоро-



93

є приводом для оголених почуттів. Я стаю схожим 
на дріт під напругою, дуже емоційно відкритим. Аби 
хай там що відбувалося, в цей час на мене то дуже 
впливає.

Ю. Є.: Як і багато хто, я теж не вірила, що війна 
може відбутися в теперішньому часі. Я заблокува-
ла в собі всі страхи щодо війни, я не хотіла, щоб ці 
думки відволікали мене від події, до якої я йшла, від 
моєї мрії. Всі розмови в театрі про можливу війну 
мене дивували. Я не розуміла, чому саме зараз про 
це треба говорити. В нас же вистава. І це важливо! Я 
дистанціювалася, занурювалася у текст, працювала 
з реквізитом, аби мене нічого не діставало ззовні. 
Звичайно, напруга часу, хай би як її блокувала, все 
одно відчувалася у виставі. Репетиційний процес 
був нереально емоційно складним. У мене в грудях 
дуже часто щось стискалося і боліло. Тягар. У нашій 
“Маклені…” перетнулися суперечливі енергії. Зараз 
згадала, що іноді на сцені виникало відчуття присут-
ности смерти. На початку вистави – довгий-довгий 
етюд. І хлопці-монтувальники збирають на очах у 
глядачів хрест. Я одразу після того виходжу на сцену, 
тому завжди слідкую за цим з лаштунків. І щоразу в 
цій сцені по мені бігали мурашки. Всередині я здрига-
лася і відчувала різкий холод. Водночас, мені запам’я-
талися з випуску вистави якісь дуже прості, життєві 
миттєвості добра. Знаєте, я була постійно голодною, 
і одного разу навіть сталося, що реквізиторка Марина 
годувала мене своїм обідом просто за кілька хвилин 
до виходу на сцену…

23 лютого Степана Пасічник публічно, у со-
цмережах висловив свою позицію – прем’єрі бути, 
попри нагнітання ситуації в Харкові (документ на-
ведено на фото). Якою вам запам’яталася остання 
довоєнна репетиція? Чи були особливі передчуття, 
знаки того дня і вечора?

Є. М.: Навпаки, в останні дні перед прем’єрою в 
мене був гарний настрій. Бо репетиції доти тривалий 
час йшли важко. В останні ж тиждень-півтора вистава 
почала вимальовуватися як цілісна картина. Індикато-
ром для мене був настрій Степана Володимировича: в 
останні дні він був нами вже задоволений, казав, що 
ми нарешті зрозуміли… Тож у мене особисто з’явило-
ся відчуття – все добре, ми встигаємо. А от подробиці 
тих довоєнних днів я взагалі погано пам’ятаю. Це 
було наче в іншому житті. 

Д. К.: Передчуття катастрофи, яка наближується, 
було. З кожним днем збільшувалося. Проте ми збира-
лись вийти до глядача у будь-якому випадку. Єдине, 
що могло б завадити – це запровадження воєнного 
стану, що власне і відбулось…

Д. Н.: На останній репетиції в мене було відчуття, 
що, певно, востаннє виходжу на цю сцену і з цими 
людьми. Коли репетирували не мої сцени, я намага-

лася надивитися на все: софіти, лаштунки, балкони, 
декорацію. Потім важко скидала цей стан, бо підсту-
пали сльози. Після тієї ранкової репетиції дуже не хо-
тілося йти з театру. Але майже всі колеги розійшлися, 
й мені теж довелося. Прийшовши додому, я не змогла 
змусити себе щось робити, просто взяла телефон і 
сиділа “у новинах”. А ще хотілося без упину говори-
ти. Тільки б не лишатися сам на сам із собою. Пізно 
ввечері Степан Володимирович написав пост, про 
який ви згадували – що ми гратимемо, незважаючи 
ні на що. Зробивши репост, я хоч трохи заспокоїлась 
і лягла спати. 

І. О.: Останнім почуттям на репетиції в мене було 
бажання вже спробувати на зал зіграти. А запали у 
пам’ять слова режисера: “Готуємося до прем’єри, 
якщо вона буде”. От з цим настроєм-сумнівом я й по-
їхала додому, востаннє тоді на метро... Десь о другій 
годині я прокинулась від страху, що на нас нападуть 
– поглянула у вікно. Тоді ще ніч була тихою. А от за 
три години я вже прокинулася від вибухів.

Ю. Є.: Я 23 лютого репетирувала вранці. Степан 
Володимирович дбав про наш передпрем’єрний стан, 
не хотів, щоб ми були знесилені, тому просив не ли-
шатися на прогін іншого складу виконавців. Вдень 
я прогулювалася з другою виконавицею ролі Ма-
клени – Машею Добрусіною та її дитиною сквером 
навпроти театру і бачила, як йшов Степан Володи-
мирович, з “очима в землю”. Пам’ятаю цю картинку: 
він прямує площею Поезії до нашого театру. Такий 
холодний-холодний день і геть червоне небо… Ми 
знову зустрілися біля театру. Я кажу: Степане Воло-
димировичу, то я тоді піду, добре? – Так, звичайно, 
йди, відпочивай (і так мене міцно-міцно обійняв) та 
пішов на вечірню репетицію. А ми ще постояли з 
Машею біля входу…  

С. Г.: Все, що мені запам’яталося 23-го – це ос-
тання розмова зі Степаном після прогону. Він зібрав 
нас у залі, зробив деякі зауваження (їх уже було не-
багато). Та більше він говорив про Леся Курбаса, 
про наш театр. Говорив дуже цікаво, але в мене було 
відчуття, що він ніби прощається з нами. Я Степана 
ще таким ніколи не бачив – він говорив з нами наче 
батько, брат або просто друг. Він, мабуть, щось від-
чував. Я цей вечір ніколи не забуду! 

Якою була у вас перша реакція, а якою – перша 
думка вранці 24 лютого? Де ви переховувалися у 
перші дні війни?

І. О.: Я прокинулася від звуків вибухів – у квар-
тирі тряслися вікна. Підійшла до вікна – воно вихо-
дило саме убік Східної Салтівки – і побачила червоне 
небо, червоне від вогню. Написала в нашу театральну 
групу: “Нас бомблять”. Виходить, що першою спо-
вістила про це я. Всі почали одразу відповідати. Так 
почалася війна. Десь до десятої ранкову репетицію 
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не скасовували. Але я ще о сьомій пішла в магазин, 
щоб запастись продуктами, і коли я побачила паніку 
на вулицях, я вже зрозуміла, що ані репетиції, ані ви-
стави не буде. Перші три дні війни ми з родиною були 
вдома. Спали на підлозі. На третій день до сусіднього 
будинку прилетіла ракета, і моя донечка наполягла, 
щоб ми виїхали у метро переночувати… На одній з 
центральних станцій метро – “Пушкінська” – наша 
родина прожила тиждень. Саме у метро в мене була 
активна волонтерська діяльність: прасувала білизну, 
мила підлогу і навіть туалети… Тим часом наші друзі, 
які виїхали на захід України, організували допомогу з 
Литви. Таким чином, саме наша родина відповідала за 
харчування всіх мешканців метро. У нас був розклад 
дня. І я навіть почала відчувати себе “мером” станції 
метро Пушкінська. За тиждень ми “обжились” – меш-
кали на платформі у наметах. Виїздити з Харкова було 
боляче, бо я відчувала відповідальність за людей, які 
там залишилися. В нас там з’явилася своя “родина 
харків’ян”…

Д. К.: Я почув вибух десь віддалено. Бабуся, 
розбудила мене, вона впевнено сказала, що нас по-
чали бомбити. Я не повірив їй, почав заспокоювати, 
мовляв, нехай спить далі, але зайшов до інтернету, 
і перше що побачив – заяву ворога про початок так 
званої спецоперації. Всі думки з приводу репетицій 

вистав і прем’єр ця новина в мене враз вимила з го-
лови, і протягом наступних двох місяців про театр я 
й думати не міг.

С. Г.: Навіть попри ранкову канонаду, я не вірив 
у очевидне. О пів на п’яту мені зателефонував брат і 
запитав: “Що робитимеш?” – “Завтра прем’єра, по-
їду на генеральну репетицію”. У відповідь я почув: 
“Сиди вдома, почалася війна”! І перша моя думка 
була: а як же прем’єра?! Стільки часу витрачено, сил, 
емоцій – і все марно…

Ю. Є.: Прокинулася 24 лютого з першим ви-
бухом, а десь з третього почала розуміти, що це не 
салют, і внутрішній голос сказав: “почалося”, хоча 
логіка ще відмовлялася це сприймати. Навіть дивля-
чись новини, я все одно поглядала до театрального 
чату, бо ще чекала на повідомлення, що генеральний 
прогін все ж таки відбудеться. А потім колеги почали 
писати: – “Ви це чуєте?” – “А у вас теж вибухи?” – 
“Страшно…” “Жахіття”! Дійсно, було так страшно, 
як ніколи в житті. До війни я не була готова взагалі. 
Навіть у холодильнику крім банки квасолі та шматка 
хліба не було нічого. В останні дні перед прем’єрою 
я не дбала ні про що, крім ролі. Лише в ці хвилини 
я почала збирати “тривожну валізку”. А до театру 
наступного дня я все ж поїхала. Правда, не прем’єру 
грати, а ховатися, бо за перший день війни стало зро-
зумілим, що у моїй домівці на багатостраждальній 
Салтівці лишатися далі не можна. Хіба могла я уявити 
раніше, що театр стане моїм буквальним прихистком 
від фізичної смерти! Таких відчуттів ніхто з нас ра-
ніше не переживав.

Д. Н.: Я прокинулась, як і всі, десь о 5-й ранку 
від вибухів. Не можу згадати, що саме було в моїй 
голові, але я одразу була зосередженою. Адже під-
свідомо чекала на такий розвиток подій. У мене 
була “тривожна валізка”, був запас води. Хвилин за 
двадцять я написала Жені Моргуну, бо знала, що ми 
мешкаємо в одному районі на Олексіївці. Пізніше 
ми з ним вирішили їхати до театру. Там є цокольний 
поверх – нижнє фоє. Ми були першими, хто це зро-
бив. Проте надія, що нашу прем’єру ми все ж таки 
зіграємо, не полишала до полудня 25 лютого. Уявіть, 
ще 24-го зранку батько пропонував забрати мене до 
рідного Конотопу, і не погодилася я лише через театр 
і прем’єру. От скажіть, ми, актори, взагалі адекватні 
люди? За вікном сусіди з валізами почали ходити ще 
о 15.30, а я, постійно чуючи вибухи, не наважувалася 
виїхати з Харкова через свою відповідальність перед 
театром! Перший тиждень війни ми прожили у гар-
деробі театру. Нас було багато. Десь 20-15 людей. Я 
відповідала за приготування обідів разом з іншими 
дівчатами. Підтримували одне одного морально. Ра-
зом нам було непогано, траплялись миті – часом ми 
навіть сміялись...

Укриття в цокольному фоє Харківського академічного дра-
матичного театру ім. Т. Г. Шевченка. Світлина першого 
тижня повномасштабної війни, 2022 р.
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Є. М.: У театрі тоді мешкали наші режисери з 
родинами: Оксана Стеценко і звукорежисер Дми-
тро Євсюков, Олександр Ковшун і Олена Приступ, 
серед молоді театру – Данило Карабейник, акто-
ри-студенти ХНУМ’у імени Котляревського… Вза-
галі я був тією людиною, яка впродовж попередніх 
тижнів всіх запевняла, що війни не буде. Гадав, що 
далі – максимум – стрілянини на кордоні справа не 
просунеться, що буде скоріше демонстрація сили 
недоброзичливого сусіда, ніж пряме вторгнення агре-
сора. Тому в перші години, дні війни мене огорнуло 
сум’яття почуттів: загальмоване усвідомлення того, 
наскільки серйозним є те, що відбувається (очевидно, 
спрацював якийсь захисний механізм), змінювалося 
лихоманливим адреналовим станом. Такі емоційні 
“гойдалки”: надія – зневіра. Так, 24-го ввечері я ще 
думав, що поїду ночувати до себе додому. Та коли 
ми тиждень ховалися в театрі під бомбардуваннями 
Харкова, звісно, думки про Зарембського і про незіг-
рану виставу відступили на третій план. На першо-
му плані було буквальне виживання. Пригадую, як 
телефоном у перший чи другий день війни Степан 
Пасічник пожартував: “Не могли оголосити війну 
кілька днів потому…”. Так, шкода, що не встигли 
винести свою роботу на глядача. Проте важко мені 
не від цього, а від іншого. Як і всім нам.

Яким став для кожного з вас маршрут війни? 
В який спосіб виживаєте, чи є можливість хоч 
якоюсь мірою займатися творчістю, чи поверта-
єтеся думками до незіграних ролей?  

С. Г.: Я протягом тривалого часу лишався у Хар-
кові. Монтував відеоматеріяли до Шевченківських 
днів, до Дня театру, до 100-річчя “Березолю” – їх ви-
кладали на сторінках театру в соцмережах. Ці місяці 
були психологічно найважчими. Такого в мене ще 
не було – не мати змоги по-акторськи вихлюпнути 
на сцені те, що відбувається в твоїй душі та в твоїй 
країні! Зрештою, я доєднався до команди режисера 
Олександра Ковшуна у Вінниці – відрепетирували 
разом з акторами Вінницького театру ляльок і Він-
ницького театру імени Садовського нову редакцію 
“березільської” постановки “Хлібне перемир’я” за 
С. Жаданом (прем’єру зіграли 15 червня у рамках 
ХХVІ Міжнародного фестивалю “Мельпомена Тав-
рії”). Найчастіше перша думка, коли прокидаюся тут, 
у Вінниці – про Харків. Тягне на репетицію “Макле-
ни Граси” – завершити недоконане. Дуже скучив за 
усіма любими “березільцями”, з ким прожив поруч 
стільки років! 

Є. М.: Я так само у Вінниці. Веду акторські кур-
си для дорослих в акторській академії “Квадрат” (це 
загальноукраїнська мережа акторських шкіл). Від 
початку війни %25 від прибутку наша компанія пе-
рераховує на допомогу волонтерам і ЗСУ. 

Юлія ЩУК²НА

Д. К.: На початку березня я виїхав до Львова. 
Спочатку був у волонтерському штабі при Націо-
нальному театрі імени М. Заньковецької. Потім що-
дня на залізничному вокзалі допомагав евакуйованим 
(їх протягом березня було надзвичайно багато) та 
вантажив “гуманітарку” у вагони, що відправлялися 
на Схід або Південь. 

Ю. Є.: У середині березня я опинилася у Мюн-
хені. Займаюся волонтерською діяльністю, що спря-
мована на надання психологічно-розважальної під-
тримки дітям-переселенцям з України – спочатку у 
волонтерському проєкті “Дитячий табір” на “базі” 
Академії Януша Корчака, потім – у проєкті “Ґрунт” 
від Українського вільного університету. За цей час 
познайомилася з безліччю дітей з Харкова, Києва, 
Запоріжжя, Дніпропетровська, Івано-Франківська, 
Рівного, Львова. Попри те, що моє життя абсолют-
но змінилося, робота над роллю Маклени триває... 
Протягом першого місяця я лише жахалася, як влу-
чає у сьогоднішню ситуацію текст моєї дивної геро-
їні. У мене було страшне відчуття енергетичного та 
ідейного зв’язку між тим, що я промовляла зі сцени 
протягом тривалих репетицій, і тим, що тепер від-
булося. Степан Володимирович якось пожартував: 
“До прем‘єри роль не забудеш”? Тож я періодично 
повертаюся думками до тексту, до мізансцен. Проте, 
в мене протягом трьох місяців у чужій країні розви-
нулась якась манія сцени. Варто мені побачити тут 
сцену, я торкаюся до неї – і ллються сльози. Бо я не 
розумію, чи я ще повернуся на сцену, чи ні, і що буде 
далі. Я вірю, що все буде добре. Але коли!? Спочатку 
я вірила, що це буде один “такий” день, а завтра я 
вийду на прем’єру, потім гадала – тиждень, потім до 
середини березня давала собі установку на терпіння. 
А війна не закінчується... Єдине, що я точно знаю – 
треба продовжувати жити. Інакше нащо я поїхала 
з Харкова і України? Просто треба було прийти у 
гарячу точку і – все. 

І. О.: Спочатку ми виїхали за місто. Коли я знову 
побачила магазини з продуктами та більш-менш спо-
кійних громадян, у мене був майже шок – адже при-
їхала з Харкова, який безперервно бомбили. Потім 
почалася евакуація нашої родини, та ще й з собаками, 
на Захід. Ми ночували у Валках, Кропивницькому, у 
Вінницькій області (зупинялися у знайомих друзів, 
у волонтерів, у гуртожитку). Пережили в дорозі по-
ламку машини та її утруднений в такі дні ремонт… 
Нарешті дісталися Яремче, де мали друзів. Займались 
логістикою гуманітарної допомоги для Харкова… За 
тиждень я вирішила відправити маленьку донечку з 
мамою за кордон до батька. Так побувала у Львові. 
Наразі мешкаємо в Івано-Франківську, але у травні я 
ще й з’їздила до Парижа – забрала доньку. Я проїхала 
усю Україну та пів Европи, я не знаю, де опинюсь 
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завтра, але Харків для мене найкращий. Там мій дім, 
там я народилася, там все моє життя. Про події та 
відчуття війни ми (зі студенткою ХНУМ’у імени Кот-
ляревського Олесею Мозговою й акторкою Марію-
польського драматичного театру Вірою Шевцовою) 
написали документальну п’єсу під робочою назвою 
“Ти мовчиш, а я кричу”. Мріємо про її реалізацію. 
Щодо Анельки, то процес внутрішньої роботи над 
роллю триває, я й далі обмірковую сцени, повторюю 
свій текст, а ще часто згадую свого партнера по ви-
ставі Ярослава Подшивалова, який від початку війни 
боронить нашу країну.

Д. Н.: Не брехатиму – не думаю про свою Анель-
ку. Мені дуже складно зараз. Знаходжуся в іншій кра-
їні, де місце під сонцем собі треба “вигризати”. Рідні 
лишися в Україні, у прикордонній з росією області. 
Перший час у Варшаві працювала у магазині “Жаб-
ка”: стояла на касі, розставляла товар, перевіряла тер-
міни, робила каву, хот-доги, мила підлогу, приймала 
пусті пляшки і фасувала їх – робота “цікава та різ-
номанітна”. Відчувала себе творчим інвалідом. Тому 
паралельно відправляла заявки до акторських рези-
денцій. Нині мешкаю на два міста: Варшава та Ка-
товіце, бо мене покликали взяти участь у резиденції 
“Програма допомоги українським артистам” на базі 
Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego. Наша украї-
номовна вистава “5:00.ua” відкрила фестиваль “Open 
the door” у цьому воєводстві (прем’єра – 19 червня). 

Дашо, ти єдина з команди “Маклени Граси” 
мала змогу відчути на собі польскі контрасти: 
жебрачки Маклени і панянки Анельки та вчораш-
нього фінансиста Зброжека, який сьогодні став 
банкрутом Зброжеком.

Д. Н.: Власне, тепер я складатиму свою роль че-
рез позицію ставлення до жінки під час війни. Бо це 
те, що мені зараз болить.

Є. М.: Моделюю ситуацію: припустімо, сьогодні 
закінчилась війна, ми всі приходимо на репетицію, 
ми зустрічаємося, і саме спільне складання нами гри 
стане дещо видозміненим. Навіть якщо ми підкрес-
лено все залишимо у малюнку вистави так, як було 
до війни, після Перемоги “Маклена Граса” звучати-
ме по-іншому. Особисто я як актор не люблю, коли 
актуальність у театрі – в лоба. Мій Зарембський змі-
ниться – бо я змінився, став іншою людиною, ніж був, 
коли репетирував. Нині ж я набуваю якогось нового 
життєвого досвіду.  

С. Г.: Вистава є відбиттям не лише того, що 
відбувається в колективі або у Харкові, а й – у всій 
країні, інколи – й у світі. Гадаю, що зміни в образі 
музики Падура відбудуться не по лінії домовленостей 
режисера з актором щодо теми. Падур збагатиться 
моїм досвідом. Час. Війна. Висновки. Все буде інак-
ше. Багато разів я себе ловив на тому, що дивлюсь 

на якусь ситуацію чи взаємини людей під час війни 
“очима актора”. Деякі речі подумки занотовую для 
свого Падура. Може, це й дрібниці, але саме з них і 
робиться роль.  

Ю. Є.: Як ми зіграємо нашу прем’єру – не уяв-
ляю. Це буде якась інша вистава. Ми психофізично 
змінилися. Глядачі змінились. Є відчуття, що виста-
ва в нових умовах звучатиме сильніше. Але (довга 
пауза – прим. Ю. Щ.) складно уявити, як я казатиму 
тексти Куліша тепер. Як я наставлятиму пістолет до 
лоба людини. І чи зможу я взагалі це зробити. Щось 
не впевнена у власній психіці...

По відповіді на запитання ми звернулися і до 
режисера вистави Степана Пасічника:

Зараз багато дискутують, яким має бути ре-
пертуар театру в країні, де йде повномасштабна 
війна. У рамках Всеукраїнського міждисциплінар-
ного он лайн-лекторію “Мистецтво. Війна. Ми” 
факуль тету культури і мистецтв ЛНУ імени Івана 
Фран ка, зокрема, театрознавиця Ірина Чужино-
ва розмір ковувала про комедію на сцені в умовах 
воєнних дій. У квітні у Львівському національному 
театрі ім. М. Заньковецької зібрали окремий “кру-
глий стіл” з репертуарного питання (учасники – 
провідні практики та критики країни). 

У випадку з Харковом, якому протягом люто-
го-березня припадало по шістдесят ворожих обстрілів 
на добу, нема ніякого репертуару. Збирати глядачів та 
працівників театрів навіть зараз небезпечно. Акторів 
“порозкидало” по різних містах України та закордону. 
Щодо “гратимемо після”? Всі чекають, що це “після” 
настане. Яким прийде (повернеться) актор, як він 
зміниться і як зміниться в тому світі, якого ніхто зараз 
не знає?.. Що він могтиме і що хотітиме грати? Як 
зміниться зв’язок автор-режисер-актор-глядач? Який 
театр (зміст-форма-теми) на нас чекає “після”?.. Ось 
яке коло питань переді мною як перед керівником 
театру. Все сказане стосується і автора, і режисера, 
і глядача… 

А поки вашу камерну за виконавським скла-
дом виставу “Ніч Гельвера” (дуже влучну, адже 
антифашистську), здійснену у власному Театрі 
P.S., ми вперше під час війни змогли побачити на 
сцені Львівського академічного театру імени Леся 
Курбаса. Це відбулося в рамках спрямованого на під-
тримку українського Херсона ХХІV міжнародного 
фестивалю “Мельпомена Таврії”. Ви вже ставили 
“Маклену Грасу” на малій сцені “Березіль” у 1993 
році. Та вистава була одверто ігрова, на чотирьох 
виконавців. Вона стала першою роботою Харків-
ського театру імени Шевченка, яку було презенто-
вано на Міжнародних театральних фестивалях 
(Краків, Познань). Чи важко було знову поверта-
тися в “ту ріку”? 
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“Маклена…” на основній сцені 
була в моїй конкурсній програмі на 
посаду головного режисера ще у 
2018 році. Вів перемовини з Іваном 
Уривським щодо постави, і дуже 
б тішився, якби цю назву зробив 
він. Але з різних причин не скла-
лося. У рік сторіччя “Березолю” я 
вважав правильним взяти ту п’єсу, 
яка стала останньою в Театрі Леся 
Курбаса, найдовершенішу драму 
геніяльного Миколи Куліша. Спо-
чатку я гадав, що в мене вийде по-
глянути на п’єсу інакше, але Куліш 
мене переміг. Так що сам мій роз-
бір тексту мало змінився порівняно 
з 1993 роком. Інша річ, що нинішня 
постава – на основній сцені, з дво-
ма повноцінними складами вико-
навців та масовкою. 

Як впливала напруга часу на кристалізацію 
формули “Маклени Граси” 2022 року? 

Передчуття – штука ірраціональна. Щось дик-
тував сам матеріял, десь сперечався, десь пручався, 
десь – навпаки – підказував. У цілому робота від-
бувалася складно. Багато виникало зовнішніх пере-
шкод… Для мене особисто – робота над “Макле-
ною Грасою” відбувалась паралельно з підготовкою 
прем’єри за “Оргією” Лесі Українки в Театрі P.S. 
Вони одна на одну дуже впливали.

Цікаво, що Маклена та її хворий батько Граса 
для вас – герої не “позитивні”. 

Коли територія народжує диктатора, а він пере-
творює країну на зону, там починають плодитися 
Маклени…

Якими були ваші заочні взаємини з “Макле-
ною Грасою” протягом війни? Тепер, коли війна 
не знати на скільки місяців відтермінувала вихід 
вистави на глядача, чи подумки корегуєте прочи-
тання “Маклени Граси”? 

Стосовно моїх відчуттів щодо очікування 
прем’єри – відчуття перерваного, незавершеного 
акту були і залишилися. Може, зараз не загострені... 
Протягом цього часу про виставу не думав і не буду. 
Все всередині законсервувалося. Спакувалося – в 
почуттях, в думках, в чеканні. Ми надто близькі були 
до тієї точки, яка називається “перша вистава”, надто 
напружено і тремтливо на це чекали, тож вийшло так, 
ніби я розігнався і вже стрибнув, але завис у польо-
ті. Як у стоп-кадрі – мить, коли вже відштовхнувся, 
але не долетів. Далі мав бути інший етап – зустріч з 
глядачем. Тоді були б думки, аналіз, доопрацюван-
ня та інше. А так – ніби вдих зробив, а видихнути 
не вдалося. Гадаю, що в багатьох акторів таке саме 

відчуття.  Не уявляю, скільки тепер треба буде часу, 
скільки репетицій, щоб відновити виставу, прем’єра 
якої мала відбутися завтра. Все залежить від того, яки-
ми повернуться актори, якими в них будуть запитання 
до себе в професії. Але відкриємося ми після Перемоги 
обов’язково “Макленою…”. А перед новим розкладом 
роботи у театрі неодмінно залишимо історичний аркуш 
із генеральними прогонами 24 лютого.

Єдина інформація щодо задуму вистави, яка вже 
просякла в медійний простір – коментарі С. Пасічника 
сценографічного образу “Маклени Граси” в інтерв’ю 
Сергієві Жадану. Вони, буквально ризикуючи життям, 
розмовляли на камеру в день сторіччя “Березолю” 
серед декорацій Тетяни Савіної, що так і лишилися 
чекати на повернення працівників театру, на історич-
ній Курбасівській сцені. Кільканадцять різнорівневих 
собачих буд-шпаківень для поголовно усього населення 
світу цієї п’єси: шпаківні-бараки, шпаківні-наглядові 
вишки Соловків. А над усіма ними – екзистенційний 
хрест вбивства Макленою людини. І навіть іржаве 
зів’яле листя цієї “Маклени Граси” промовляє про 
метафізичний час та місце дії – осінь, не лише за 
сюжетом, але й tristissima березільську осінь 1933-го, 
коли театр і глядач зрадив свого Генія.   

Куплені харків’янами квитки на прем’єрні покази 
вистави 25 та 26 лютого театр вважає дійсними на 
перші покази, що відбудуться після Перемоги України. 

Світлини до статті Андрія Марченка 
та з архівів героїв інтерв’ю

Сергій Жадан і Степан Пасічник. Інтерв’ю з нагоди 100-річчя 
Театру "Березіль". 31 березня 2022 р.

Юлія ЩУК²НА
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Наша розмова з провідною українською режисер-
кою театру ляльок Оксаною Дмітрієвою відбулася у 
день її народження, далеко від дому, на чарівному 
мініятюрному хорватському острові Малий Бріюні, 
де українські театральні діячі зустрілись на проєкті, 
зініційованому та зорганізованому харківськими гро-
мадськими організаціями Parade fest і Art dot спільно 
з театром Uliss (Хорватія). 

Під час власних презентацій кожен з учасників 
ділився досвідом, своїм розумінням місця, значення, 
механізмів впливу мистецтва у часи війни. Емоційний 
та сильний монолог Оксани Дмітрієвої залишився, на 
жаль, не зафіксованим на жодному із носіїв інформа-
ції. Тому наступного дня ми наважились повторити 
його вдруге – для читачів “Просценіуму”. 

Майя Гарбузюк: Оксано, вітаю! Вашу вчорашню 
сповідь можна назвати історією про те, як і чому Ви 
порушили власні табу військового часу. Розпочнімо 
з початку, з початку повномасштабної війни... 

Оксана Дмітрієва: Ранок 24-го лютого був, ясна 
річ, несподіванкою, але ми були підсвідомо готові до 
цього. Нас у Харкові, як і багатьох в Україні, розбуди-
ли вибухи і відчуття, що ЦЕ почалося. Звісно, жодної 
“тривожної валізки” я не мала, бо таки не вірила, що 
усе це почнеться, потрібно було терміново збиратися: 
подзвонили мої рідні із Краматорська і сказали, щоб 
я негайно виїжджала до родини у Полтаву. Я, звісно, 
була просто у шоці. Взяла не те пальто, не ту валізу, 
не той паспорт… Іра Чужинова з Києва купувала мені 
квитки на потяг… У мене була запізнена реакція: 
тільки за якийсь час до мене дійшло, що трапилось 
щось жахливе і невідворотне... І тоді мене почало 
по-справжньому накривати... Дуже вдячна своїм пол-
тавським друзям і колегам з театру ляльок  – вони 
по великому блату домовились про мене на кухні 
тероборони. Ми там працювали – мили посуд і чи-
стили картоплю. Житейські справи. Але водночас – 

"ЯК Я ÇЛАÌАЛА ВЛАÑН² ÒАБУ... "

потужна терапія. Весь час щось робила руками, була 
серед жінок – дуже різних – від викладачів універу 
до простих бабусь, які просто приїздили, щоб побути 
разом. Це – як зараз розумію – таке чаклунство, те, що 
роблять жінки. І тоді я дала собі слово: під час війни 
маю займатись тільки чимось прикладним, корисним, 
те, що може реально мати вагу і сенс для інших. Бо 
що таке зараз мистецтво – думала я? Про який театр 
ми можемо зараз говорити? Хоча я дуже вдячна своїм 
колегам з усього світу, які писали, запрошували, і ця 
географія неймовірна – Естонія, Фінляндія, Литва, 
Польща... Всі вони писали: приїжджай! Але це було 
моє друге табу: з України на час війни – нікуди! 

Так і розпочалась моя історія про те, як я обидва 
ці табу порушила. Десь через місяць я повернулась 
до Харкова. За цей час місто пережило жахливі дні. 
Тут залишились мої рідні люди, колеги, друзі, тому 
відчувала почуття провини, що я поїхала, а вони за-

ПРАКÒИКА

Оксана ДМІТРІЄВА

Оксана Дмітрієва
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лишились. Чому я не там, з ними? До цієї провини 
долучилась ще одна тема. Щоб це пояснити, повер-
нусь у час до 24-го лютого.

На початку цього року ми готували прем’єру “Ма-
тінки Кураж” у перекладі Сергія Жадана. Це дуже 
сучасний текст. Нам дуже він подобався. Катюша 
Палачова і  Олег Каданов – наші неймовірні харків-
ські композитори – написали прекрасну музику. І у 
нас на 24-те лютого була запланована прем’єра виста-
ви! Щоправда, потім цехи не встигали і її перенесли 
на 2 тижні. Але ця дата – 24 лютого – була зафіксована 
на афіші. І ось що мене мучило і досі мучить. Під 
час репетицій, працюючи з художницею Наталею 
Денисовою – ми наче вже бачили ті сцени, які потім, 
через місяць, нас усіх, весь світ шокували. Ми наче 
передчували. У нас були сцени, де війна відбирає у 
людей кінцівки, де війна Ґвалтує. І коли відкрилась 
правда про Бучу – мені було страшно і соромно за те, 
що ми наче наперед це бачили. З одного боку, ти вдяч-
ний янголам за те, що тебе відводять з таких місць, 
але з іншого боку – сором за те, що твоя фантазія 
веде тебе у такі страшні візії. А ще трапився курйоз 
із самою афішею: там вкралася одна неточність із 
написанням назви вистави, тобто літери “ж”, і треба 
було нашвидкуруч виправити це. А наклад уже весь 
надрукований. І тоді з відчаю художниця Анна Бра-
гіна одним порухом руки намалювала на цьому місці 
літеру Z. І у нас мала бути “Матінка КураZ”... І це теж 
було до 24-го... Моторошно, їй-Богу...

...Коли наприкінці березня я поверталась у Хар-
ків – відчувала неймовірний трепет, це повернення 
було дуже ніжне, ти повертаєшся туди, де повинен 
бути. І відчуваєш якісь дивовижні, неправильні 
емоції, бо ти –...щасливий! І далі психіка починає 
працювати ще дивовижніше: ти починаєш чути цей 
простір! А Харків у той час звучав зовсім по-особли-
вому! Це був порожній простір, місто –декорація, де 
мало людей, а якщо вони є, то вони пересуваються 
дуже швидко, від пункту А до пункту Б. Це дистанція, 
яку просто треба подолати. Але в цих неймовірно 
красивих апокаліптичних декораціях ти починаєш 
відчувати поруч із пораненими будівлями неймовір-
ну, проникливу красу! Місто звучить! Я після цього 
з особливим трепетом почала читати українських 
поетів та письменників харківських 20–30-х років. 
Так, Харків – це залізобетон, стриманість, гордість, 
підтягнутість. Але й ніжність, і краса... А ще тоді 
цвіли абрикоси. Порожнеча міста, запах квітнучих 
абрикосів – і це викликало і захват, і високу ноту! 
Пам’ятаєте музиканта, який грав біля зруйнованих 
домів на віолончелі? Я розумію для чого – так ми 
намалюємо простір. Музика – це провідник, який 
не потребує перекладу. Музика – це мова янголів. 
І вона звучить, і мені здається – лікує. Неймовірне 

враження – музиканти, які перші в Харкові розпочали 
цю духовну роботу в місті. З ними разом – поети, най-
перший – Сергій Жадан. Я читаю багато Хвильового 
зараз. І краще тепер розумію прозу Жадана – що це 
за музика, звідки вона... 

Хочу окремо сказати про наш театр ляльок. Це – 
справжня фортеця, ковчег, в якому з першого дня пов-
номасштабної війни і до сьогодні діяли, перебували, 
працювали і працюють мої колеги. Він перетворився 
на потужний волонтерський хаб під назвою ЛОБ – 
“лялькова оборона”. Михайло Озеров, наш актор і 
керівник цього волонтерського центру – 24-го по-
дзвонив усім і сказав, що ми зранку зустрічаємось в 
театрі, щоб вирішити ключові питання нашого життя. 
Приїхали працівники з дітьми – я теж була, але вже по 
дорозі в Полтаву. Мої колеги вирішили, що залиша-
ються в Харкові. Спочатку це було 20 людей в театрі, 
потім, під час найважчих атак на місто, в укритті пе-
ребувало понад 70 людей. І це не тільки театральні, а 
просто ті, хто потребував даху над головою. Це було 
місце порятунку. Люди приїздили налякані, вибиті 
з колії, наші актори намагались бути психологами, 
підтримувати, забезпечувати усім необхідним. 

Коли перша розгубленість минула, вони свідомо 
прийняли рішення залишитись в місті. І я пишаюсь 

Оксана ДÌ²ÒР²ЄВА

Режисери Оксана Дмітрієва та Микола Лапунов – волонтери.
Кухня Полтавської тероборони, березень 2022 р.
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своїми колегами, які робили і роблять неймовірні 
справи, допомагаючи військовим, цивільним, дорос-
лим і дітям…

Отже, я повернулась і почула цю високу ноту, 
світлини музикантів, які відмолюють цей простір. 
І раптом зрозуміла, що хочу щось робити. Ще не 
розумію що саме – але хочу. В театрі на той час не 
залишилось в репертуарі жодної вистави, яку б мож-
на було зіграти: актори поїхали, хтось виїхав, хтось 
пішов у ЗСУ, хтось волонтерив 24/7. У колективі 
сформувалась потужна волонтерська команда з чіт-
ко визначеними завданнями. І тут раптом приходжу 
я зі своїм бажанням робити щось не зовсім волонтер-
ське, а театральне, ще й пересуватись містом якось 
неправильно, надто ризиковано і безвідповідально… 
Звісно, для них це виглядало цілком недоречним. 

І тут я побачила у ФБ оголошення фонду “Ра-
зом” від UNICEF про пошук аніматорів для дітей, 
що переховувались на станціях метро. Я запропо-
нувала робити щось разом. Ми швидко відновили 
деякі вистави, і у нас почався новий період – гастролі 
станціями метро. Найнезвичайніші гастролі в історії 
нашого театру!

Теж хочу подякувати – якби не цей фонд, якби 
не Роман Панченко, який займається антрепризою в 
Харкові і який одразу відгукнувся і надав свій тран-
спорт для переїзду – ми б не змогли цього всього 
зорганізувати і зробити. Прийшло розуміння – не 
треба триматися тільки за власний колектив. Все мі-
сто – одна команда. Тому збираються ті, хто хочуть, 
мають сили і можливості щось робити – і ми працює-
мо разом. І тоді, і зараз дуже емпатично, ніжно треба 

ставитися до кожного, бо кожен переживає і відчуває 
цю війну по-своєму. Не потрібно всіх рівняти чи при-
мушувати до чогось…

Я сміялась, мовляв, ми відкрили лялькарський 
гурток – заходьте, двері відчинені!

Коли ми почали працювати в метро – я сказала 
собі, що будь-які амбіції режисерські чи художні ми 
відкидаємо. Вистава має тривати не довше ніж за 20 
хвилин, бо глядач мусить зосередитись; вона має бути 
мобільною; ми уважно стежимо за тим, на що і як 
реагує глядач, що йому зараз потрібно, як поводяться 
діти – і на це відгукуємось. Бо у театру з’являєть-
ся нова функція – він починає лікувати. Насправді 
я зараз все-таки лукавлю, бо справжній театр – він 
завжди має лікувати, адже ми йдемо в театр, щоб з 
нами щось зробили... Коли я йду в театр як глядач, 
я хочу, щоб зі мною щось відбулось. Тому усе, що 
може робити театр, він і повинен робити в ці хвилини. 
Документувати. Лікувати. “Відкорковувати” людину, 
щоб нарешті вона посміхнулась, заплакала. Адже ми 
усі зараз – камінці. І це те, з чим сьогодні потрібно 
працювати. І це власне – наша справа, справа театру.

Виступи в метро для мене стали такою особливою 
зустріччю із глядачем, коли ми бігли назустріч один 
одному. Глядач – до актора, актор – до глядача. І це 
був взаємний порятунок. Кожна вистава у нас закінчу-
валася обіймами – щоб втамувати тактильний голод, 
який надзвичайно сильно відчувався тоді. Було багато 
обіймів, якщо люди це дозволяли, потребували. 

Ми об’їхали усі станції метро. Траплялось, що 
там, де було мало дітей, сідали дорослі дивитись ди-
тячу казку. І коли внутрішня дитина починає тіши-

Сцена з вистави “Цяточка” А. Шмідт. Режисер – Оксана Дмітрієва, художник – Наталя Денисова. 
Харківський академічний театр ляльок ім. Афанасьєва. Харківське метро, квітень-травень, 2022 р.
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тись, що їй показують дуже просту, дуже наївну істо-
рію – це так необхідно! Особливо мені запам’ятались 
дві станції: Студентська і Героїв Праці. Це ми дійшли 
до нашої багатостраждальної Салтівки. Люди там, 
у цих підземеллях, були просто прозорі – від браку 
кисню, сонця, від того, що їх там було близько 700 
осіб, вони були виснажені, викачані, сіро-блакитні, 
зелені… І ось на Героїв Праці – найдепресивніша 
станція була – раптом прийшла бабця. Не просто при-
йшла: бабуся прийшла в театр! Спідниця з рюшами, 
зверху ще одна. Кофтинка. І ще у неї була червона 
шапочка. І брошка – прапор України – яку вона зро-
била власноруч, живучи на цій станції метро. Вона 
прийшла і сказала: я не розумію, чому інші не йдуть. 
Вона була єдиною з дорослих тоді. Сіла в першому 
ряді і сміялась. Сміялась таким заразливим, світлим 
сміхом, мов дзвіночок! А місцями підхихикувала, 
прикриваючи рот носовичком… Потім ще підійшли 
працівники цієї станції і дивились разом… Ми грали 
виставу “Цяточка”. У акторів були прозорі перуки, 
красиві костюми. І цей такий сюр: йдуть по довгому 
перону наші актори у дивних перуках, наближаються 
до глядачів. І у когось поруч зі мною вихоплюється: 
це божевільня! Це цілковитий сюрреалізм! І ти ще 
сильніше усвідомлюєш катастрофу, в якій ми опи-
нились, світову катастрофу....

Я от все думаю, як зараз рай переповнений... 
Скільки ж там мучеників! 

Ще одна депресивна станція – Студентська. До 
мене підійшла психологиня, яка там працювала, ми 
почали розмовляти. І вона сказала, що ми усі зараз 

Оксана ДÌ²ÒР²ЄВА

рятуємося – хто волонтерством, хто роботою. Сказа-
ла, що діти зараз проходять усі стадії травми: спершу 
розгубленість, страх, агресія. А зараз – каже вона – я 
розмовляю з дітьми, і вони хочуть, аби все так і за-
лишилось, давайте жити в метро – кажуть – тут так 
добре! Почала думати про це, і зрозуміла – стільки 
уваги тут отримують діти, як ніде й ніколи до того, 
все – для них, ми зараз дуже чесні з дітьми. Це якась 
така дуже правильна енергія. Актори приходять зі-
грати виставу, пограти в шахи, шашки, поговорити. 
Діти це відчувають, розуміють. Я взагалі в шоці від 
наших дітей. Як вони дорослішають, як вони нас 
вчать, тримають нас…

Для мене зараз лейтмотивом є історія про хлоп-
чика з Маріюполя. Це львівська історія – коли пси-
холог зустрічав переселенців з Маріюполя на вокзалі 
і розмовляв з двома хлопчиками. Молодший сказав: 
“Приїжджайте, тітонько, до нас у Маріюполь!” Стар-
ший брат зітхнув: “Так міста ж не лишилось…” А 
молодший далі: “Але море ж лишилось!”. І для мене 
це – ключ до всього, що з нами відбувається…

Сцена з вистави “Цяточка” А. Шмідт. Режисер – Оксана 
Дмітрієва, художник – Наталя Денисова. Харківський театр 
ляльок ім. Афанасьєва. Харківське метро, квітень-травень, 
2022 р.
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Я дуже вдячна своїм студентам, які спершу теж 
злякались, але потім емпатично відчули, що потрібно 
працювати. Я ж розумію, що вони допомагали мені, 
підставляли своє плече. Потім, коли вже відбулася 
наша перша вистава, перші обійми – все стало на 
місце. І були дуже ніжні штуки. Одна дівчинка зали-
шилась у Харкові, тому що мама і бабця працювали у 
пологовому будинку, в укритті, і вона чула, як народ-
жуються діти. Друга дівчинка – з Маріюполя, просто 
божеволіла, бо не знала, що відбувається з батьками. 
Але ми її покликали – і вона змогла знайти сили при-
йти і почати роботу. Не одна, з хлопцем. Зранку вони 
з ним працювали в теробороні, а потім до вечора – у 
нас. І потім бігли, щоб встигнути до комендантської 
години. Усі були надзвичайно сконцентровані. Ми 
за два тижні поставили нову роботу. Ще працювали 
наші актори з театру, які просто жили у театрі, бо 
вдома було надто небезпечно. Подружжя акторів теж 
приїжджало у театр після усіх волонтерських робіт, 
а потім після репетиції відвозили мене машиною до-
дому на неймовірній швидкості, щоб за 10 хвилин 
встигнути до комендантської години. Таких ніжних 
стосунків не пригадаю.... 

Харківський драматург Олег Михайлов писав на 
ФБ свої тексти – ми жили ними. Ще одна моя студент-
ка написала пісню – і ця пісня просто пробиває, це 
корочок, який з тебе виймають, і починаєш плакати, 
і жити по-іншому. Десь у просторі має бути вистава, 
якщо вже є пісня. Все почалось з цієї пісні Лільки. 
Потім я прочитала текст п’єси Ніни Захоженко. Я 
прочитала повністю її текст, складений з новел, і мою 
улюблену – “Я норм”. Познайомились з Ніною по 
телефону: вона у Львові, я – в Харкові. Ми ж з Ні-
ною зовсім не були знайомі, не бачилися, але відразу 

склалися дуже ніжні стосунки. Ми годину 
проговорили – про війну, про життя, про 
п’єсу... 

Ліля приїхала з вулиці Одеської, і ми 
почали працювати над “Я норм”. Спочатку 
думали, що буде читка. Але так сталося, 
що студенти вже наступного дня вивчили 
текст. Потім виникли костюми. Компози-
тори за два тижні написали музику. Просто 
почали підтягуватися “ельфійські ство-
ріння”, як я їх називаю, тобто дивовижні, 
неземні люди: “ельф” Руслан прийшов з 
консерваторії, в Німеччині десь писалась 
музика. Ця робота стала надзвичайно по-
трібна усім. 

І моя улюблена історія – про те, як ми 
грали цю виставу для танкового училища. Прийшли 
хлопці, перший-другий курс, танкісти, неймовірно 
красиві, з ними – декан-красень. Декан ще зранку 
приїжджав, щоб перевірити безпеку – адже мало бути 
майже 80 курсантів! Я у нього питаю: “Скажіть, а 
взагалі це все їм потрібно? Театр, вистава?” І він 
беззаперечно сказав: “Так! Їм потрібно дивитись. Їм 
потрібна розрядка”. Приїхали увечері. Це так красиво 
було – такий ритм, зібраність, як вони приїхали, як 
виходили з машин, як заходили в театр, сідали в залі. 
Я дуже, дуже хвилювалась, як вони сприйматимуть 
цю виставу! Для мені важливим було повітря, адже 
повітря – найголовніше у виставі. 

І тут я відчуваю під час вистави – є повітря, таке 
ніжне! Є відповідальність, закоханість, вдячність – 
тих, хто грає, і тих, хто дивиться. 

У п’єсі йдеться про кохання. Це так важливо – бо 
усвідомлюєш, що ми непереможні. І найголовніше – 
після вистави я побачила – вони дивились на наш з 
такою цікавістю, з такою довірою… Вони бачили, 
кого вони захищають... 

М. Г.: А як зламалось Ваше друге табу?
О. Д.: Друге табу – не їхати за кордон. Коли з’яви-

лися вистави, ми відчули, що можемо і повинні зараз 
говорити. Як сказали нещодавно у Харкові письмен-
ники зі Львова – ми маємо долати німоту. І нам це 
зараз вдається. Є актори, є студенти, молоді люди. 
Треба мати план А для роботи в місті, план Б для 
гастролей Україною – або ж станціями метро. А ще 
має бути план С – для виїзду за кордон, для того, щоб 
розповідати про нас світові. Зараз саме час шукати 
нові знайомства, працювати з іноземними партнера-
ми.. І тому, зокрема, я тут, на цій чудовій програмі. 
Мусимо працювати із закордонними інституціями, за 
кордоном. Бо ми самостійно не вигребемо… 

Розмовляла Майя Гарбузюк
о. Малий Бріюні, Хорватія, 22 серпня 2022 р.

Оксана Дмітрієва з найменшими глядачами. 
Харківське метро, 2022 р.
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Будь-який досвід приносить нові знання, розширює 
світогляд і беззаперечно відкриває нові горизонти. Сьогодні 
розповім вам про свою неймовірну подорож у країну щасливих 
і усміхнених людей, у Данію. Ще пів року тому я поїхала 
туди на навчання у Данську вищу народну школу сценічних 
мистецтв (розповсюджений тип шкіл у цій країні, спрямований 
на підвищення рівня свідомости та самосвідомости), я 
належала до міжнародної групи і навчалась за спеціяльністю 
Producing Performance Artist – продюсер-артист, що передбачає 
практику і вивчення не лише акторської майстерности, вокалу, 
хореографії, а й режисури, сценографії, драматургії, звукового 
та музичного оформлення. Навчання було насичене різними 
довго- і короткотривалими проєктами, цікавими заходами, зав-
дяки яким ми мали отримати повний набір професійних інстру-
ментів для створення власного мистецького продукту. Тут я б 
хотіла сконцентруватись на трьох найцікавіших проєктах, які 
мені імпонували найбільше.

За цілий семестр навчання у нас було три великі роботи, і 
здійснення кожної з них потребувало приблизно від чотирьох 
до шести тижнів. А поміж тим було ще дещо цікавіше. Це були 
проєкти, які називались “33 години театру”. Кожен з них мав 
свою певну тему: дослідження історії Данії (зокрема, поїздка 
в Німеччину, до міста Фленсбург, яке колись належало Данії, 
і відвідини одного з музеїв на території концентраційного 
табору); дослідження побуту і культури данців (кілька днів 
перебування у данській сім’ї, інтерв’ю з кожним членом 
цієї сім’ї, огляд міста, відвідини музеїв, церков, визначних 
пам’яток). Кінцевим результатом усіх цих досліджень була, 
звісно, вистава. Ми здобули незабутній досвід: шістдесят осіб 
у кількох різних групах 33 години (два дні й одна ніч) пишуть 
тексти, розробляють сценографію, костюми, створюють 
музичне оформлення, ставлять виставу, вибудовують ролі, 
роблять прогони, дискутують, шукають, обговорюють... Тобто 
звучить шалено, чи не так? Це є та чудова практика, яку б я 
хотіла запровадити у наших університетах, бо саме в такий 
спосіб ти напевно найкраще вивчаєш усю театральну кухню. 
Так, так – саме у такому експрес-режимі, де кожен процес 

Юлія ОЛІЯР

ГОÒОВ² ÇÌ²НЮВАÒИ ÑВ²Ò
(Данські театральні студії львівських студентів)

Сцена з вистави “Coming out”. 
Танцювальний театр. Данія, 2022 р.
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ти бачиш сповна, ніби під збільшувальним склом, і 
пришвидшено. Часу не надто багато, тому діють усі 
й відразу.

Другий проєкт, який я вважаю за потрібне згада-
ти – танцювальний театр. Він заполонив моє серце ще 
під час студентських літ у Львові. Я вважаю, що тіло, 
контроль над ним, його промовистість, виразність, 
чіткість, його мова – найважливіше у сучасному 
театральному світі (та й у театрі загалом), тож ця 
робота стала для мене однією з найемоційніших і 
най  важливіших під час перебування у данській 
школі. Спочатку наш учитель Ганс Крістіан Леонард 
проводив тренінги за школою видатної Піни Бауш. 
Ми багато працювали не лише над собою і своїм 
власним тілом, але й велику лепту часу віддали спів-
праці з партнером, взаємодії фізичній і духовній. Тут 
ми вивчали наші емоції, шукали протилежності, ім-
пульси в тілі, аналізували поведінку, “прислухались” 
до мови нашого тіла у той чи інший момент різних 
емоційних станів і різного рівня напруги. Паралельно 
ми працювали над музикою: кожен створював свій 
власний музичний уривок. Це не легко пояснити: 
ми працювали у різних програмах і вивчали різні 
функції, безпосередньо пов’язані з ними. Завдання 
виконували з великим захопленням, адже відкривати 
нові можливості свого тіла і розуму – це дивовижно.

І остання робота, варта, на мою думку, уваги – 
це фінальний проєкт “Shadow” за однойменною 

казкою відомого на весь світ данського письмен-
ника Ганса Крістіяна Андерсена. Насамперед ми 
розподілили завдання для кожного учасника: адже 
масштаби були справді великі і зберігати чіткість у 
всьому – стало необхідністю. Важливо зазначити, 
що в цьому плані данська ментальність, філософія 
мислення дуже сильно відрізняється від інших, тут 
люди роблять те, що їм справді до вподоби (це посил 
до того, що в нас ще досі діють театральні заклади, де 
навчають за системою – якщо в тебе не головна роль 
у виставі – ти нездара). Це важливо тут зазначити, 
оскільки кожен брав на себе відповідальність за 
свою частку проєкту. Чим більше у тебе роботи – 
тим більша відповідальність. При цьому кожен оці-
нює свої сили реально, знаючи власні вподобання, 
бажання, себе самого. Після цього ми взялися без-
посередньо до роботи у групах, на які поділились 
раніше: драматурги, режисери-хореографи, сцено-
графи. Оскільки задумана вистава була у жанрі site 
specific, то роботи і справді було надзвичайно багато. 
Отже, сценографи займалися замірами, будували 
макети, виробляли стиль, досліджували епоху, 
творили сценографію, прописували всі деталі + до 
їхньої компетенції ще належали костюми, зачіски та 
реквізити. Щоб зрозуміти масштаби нашої роботи, 
важливо зазначити, що у виставі було задіяно 63 
кімнати, 4 великі коридори і 2 холи… 

Драматурги тим часом прописували кожну 
роль у виставі. Це був складний процес, оскільки 
самого твору, сценарію у нас не було. Тут завдання 
драматургів полягало у тому, щоб накреслити лише 
характери і взаємини, стосунки героїв. 

Сцена з вистави “Система”. Проєкт “33 години театру”. 
Данія, 2022 р.
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Що ж було далі? Коли сценографи і драматурги 
завершили усю свою роботу, до ансамблю долучились 
режисери, які почали вибудовувати сцени, ко-
ристуючись оригінальним текстом казки і зарисами 
характерів персонажів (герої з оригінального тексту 
і в нашій інтерпретації були абсолютно різні). 

А тепер щодо кінцевого продукту. Складність 
полягала у тому, що актори діяли у цьому просторі 
постійно, без жодних пауз. Кожен мав своє життя і 
свою історію. Глядачі заходили у виставу, у створений 
простір і самі обирали, куди їм йти, на кого дивитися, 
за ким ступати слідом протягом вистави. Вони не 
розуміли історії, яка відбувається, загалом, вони могли 
пізнати історії лише двох персонажів повністю, або 
двох кімнат повністю, оскільки вистава гралася двічі 
підряд. Отже глядачі мали вибір: або спостерігати за 
одним персонажем, ходити постійно всюди за ним, 
взаємодіяти частково з ним, або ж залишитись в одній 
кімнаті і дивитись, що відбувається там. Особисто 
для мене такий досвід роботи у такому проєкті 
був перший. Мені й зараз складно усвідомити весь 
виконаний план. Я працювала як режисер-хореограф, 
як актор і частково – сценограф. Оцінюючи ре-
зультат здійсненого, не перебільшу, коли скажу: 
стільки, скільки я зробила, можна вмістити у цілу 
окрему книгу: це починаючи від роботи над собою 
(як акторки) і закінчуючи роботою над виставою 
(як режисера-хореографа). А вже, щоб оцінити 
кожного, то напевно потрібно видавати цілий том чи 
серію книг про цей проєкт. 

Ще один цікавий факт, який би я хотіла тут вписа-
ти: у виставі ми всі розмовляли своєю рідною мовою. Я 
говорила українською, данці – данською, американці – 
англійською, французи – французькою, аргентинці – 
іспанською, бельгійці французькою і нідерландською 
і так далі... Це надзвичайно важливий досвід, бо за 
всі прогони і репетиції ми дійшли до такого рівня 
спілкування, що досконало розуміли кожен один 
одного. Врешті-решт вкотре переконуємось, що 
мова тіла – це головна мова спілкування людей. 
Часто експериментувала протягом цілого семестру: 
говорила до когось українською, а вони намагались 
зрозуміти, що я кажу. І як ви гадаєте? Все розуміли, бо 
мова мого тіла була промовистою для них більше, ніж 
чужа, не знайома їм українська (в нашому випадку) 
мова. 

Закінчу свою розповідь тим, чим і починала: будь-
який досвід без сумніву приносить нові знання, роз-
ширює світогляд (особливо спілкування з людьми з 
різними ментальностями, різних країн) і безперечно 
відкриває нові горизонти. Після знайомства з Данією 
і данцями намалювалось безліч планів та ідей для 
майбутніх постав. Приїхала додому у свій рідний 
Львів, у свою Україну – і готова змінювати світ. 

Юлія Оліяр у фіналі проєкту “Shadow” за Г. Х. Андерсеном. 
Данія, 2022 р.

На підтримку України у війні проти росії студенти з усього 
світу одягнулись в синьо-жовті кольори. Данія, 2022 р.

Юлія ОЛ²ЯР



106

Юлія РАХНО

“І якщо би зранку не встигнули на літак
Ти б сміялася і казала: хіба це втрата
І хіба можна вірші писати
Без адреси готелю – плутаючи міста”

(В.Махно)

Кінець лютого – початок березня 2022 року мож-
на назвати темним часом, сповненим неоднознач-
ности. Від моменту повномасштабного вторгнення 
росії на територію України перед усіма українцями 
постали такі завдання та запити, в яких важливим 
було не скаржитися на завантаженість та не піддава-
тися зайвим емоціям. Студенти факультету культури 
і мистецтв нашого університету майже всі працюва-
ли, захищаючи своєю країну: хтось у волонтерських 
центрах та штабах допомоги, хтось у лавах ЗСУ го-
тувався боронити Україну на фронті. Незаперечним 
у цьому буремному вихорі подій здавалося лише те, 
що мистецтво виявилося не на часі – навіть для тих, 
хто обрав його своєю професією.

Та хай би якими були ці часи, на противагу і 
всупереч їм почали відкриватися нові можливості, 
зокрема, завдяки активній підтримці країн ЄС. Уже 
від 28 лютого, на запрошення Інґеборґ Радок – рек-
торки Академії виконавських мистецтв (АМU) у 
Празі, – було скликано корпоративну кризову групу 
для допомоги студентам та науковцям з України. 
До кризової групи долучилися студенти Академії, 
представники руху “Студенти АМU для України” 
та колишня випускниця академії, режисерка-педа-
гог, українка Анастасія Торос. Власне, саме вона 
стала чи не головним медіятором та комунікатором 
майбутньої програми стажування для українських 
студентів.

Корпоративна кризова група означила основну 
мету програми: “створення толерантного, безпеч-
ного та надійного середовища для всіх студентів, 
яких стосується агресія, вчинена проти України”. 

На початку березня на нашому факультеті (куль-
тури і мистецтв Львівського національного універ-
ситету імени Івана Франка) було зібрано групу зі 
студентів 1-5 курсів спеціяльностей “акторська 

майстерність”, “театрознавство” та “хореографія”, 
які зголосилися взяти участь у програмі стажування 
від АMU. 

Подальші події розгорталися стрімко та цікаво. 
Після інструкцій та мотивацій, вироблених в часі 
онлайн-зустрічей з Анастасією Торос, студенти 
вирушили на стажування. Подорож до Чехії для 
всіх стала викликом, що зароджував різні думки 
і хвилювання. Вже 8 березня група прибула в не-
велике містечко Панєшіце: Очікували подальшої 
сепарації за спеціяльностями, поселення у Празі та 
детального розкладу навчальної програми. До кінця 
березня учасники стажування мали години чеської 
мови, а з початком квітня почали відвідувати лекції 
з профілюючих дисциплін.

Було нелегко: до хвилювань за Україну та близь-
ких людей додавалися відчай та безпорадність. 
Втім, кожен знайшов для себе свою власну мету 
культурного обміну між Україною та Чехією. Нам, 
учасникам цієї програми, було необхідно увібрати 
основні методи роботи сучасної чеської акторської 
школи, прослідкувати за роботою менеджменту теа-
тральних проєктів у Чехії, зрозуміти сутність сучас-
них театральних процесів та значення мистецької 
освіти в Европі.

Згодом, до стажування на театральному факуль-
теті DAMU приєдналися студенти з інших навчаль-
них закладів України, зокрема з Харківського націо-
нального університету мистецтв імени І. Котлярев-
ського та Київського національного університету 
театру, кіно і телебачення імени І. Карпенка-Карого. 
Відтак, в Академії виконавських мистецтв AMU в 
Празі утворився чи не цілий потік активних студен-
тів та студенток з України.

Програма стажування на театральному фа-
культеті (DAMU) Академії виконавських мистецтв 
(AMU) в Празі складалася як з практичних, так і 
теоретично-практичних занять з вокалу, сценічної 
мови, тренінгів, авторських читань, історії аль-
тернативного театру ХХ – ХХІ ст. Cтажери пра-
цювали над виставами та іншими театральними 
акціями.

ÑКАРБИ, ЩО ЇХ ДАРУЄ ÑУЧАÑНИЙ ÒЕАÒР 
(Студенти катедри театрознавства та акторської майстерности ЛНУ імени Івана Франка 
на стажуванні в Празькій Академії перформативних мистецтв)
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Направду, всі ці місяці плідної роботи, пере-
осмислення власного покликання та цілей, мирні 
акції на підтримку України, внутрішні дискусії та 
діялоги між різними театральними школами дали 
чудові результати.

У червні 2022 року в просторах міських теа-
трів Праги відбулися покази проєктів “Космічна 
пам’ять” (режисерка Капітоліна Колобова, сту-
дентка ХНУМ ім. І. Котляревського) та “Мова без 
кордонів” (Language barrier equal) (куратор проєкту 
Тобіаш Невржіва (Nevřiva), студент DAMU).

Робота над цими проєктами для наших краян 
стала унікальною можливістю пізнання не лише су-
часного театрального процесу в Европі, але й самих 
себе. Йдеться про те, що кожен з нас відчув певний 
дисонанс у різносторонності української театраль-
ної школи. “Космічна пам’ять” дала нам, учасникам 
проєкту, можливість відчути регіональний колорит 
вищих театральних шкіл України. Режисерка виста-
ви Капітоліна Колобова – випускниця Харківського 
національного університету мистецтв імени І. Кот-
ляревського, для якої цей проєкт став дипломною 
виставою на захисті магістерської роботи. Ще пів 
року тому вона мала зовсім інший режисерський 
план та завдання для своєї залікової роботи (втім, 
не так склалося, як гадалося).

У ході стажування на DAMU цей план змінився, 
Капітоліна знайшла нові завдання для своєї робо-
ти. Відтак, з’явилася поетично-пластична вистава, 
учасниками якої стали студенти зі Львова, Харкова 
та Києва.

В основу поетичного матеріялу покладено поезії 
наших сучасників та класиків української літера-
тури, зокрема Лесі Українки, Григорія Чубая, Ліни 
Костенко, Сергія Жадана та Юрія Іздрика.

Матеріялом до сценографії слугували образи з 
картин з “дивозвірів” – Марії Приймаченко. Деякі 
репродукції люб’язно надав Хмельницький облас-
ний художній музей, у фонді якого зберігається уні-
кальна колекція робіт художниці.

Космічна пам’ять – це те, що пам’ятає україн-
ська природа,  з її флорою та фауною. Це також і те, 
що вона пам’ятатиме після війни. Що відчувають 
тварини національних заповідників та лісів, чи змо-
жемо ми відродити втрачене? Про це розмірковують 
учасники проєкту “Космічна Пам’ять”.

Іншу виставу (“Мова без кордонів) створив сту-
дент теат рального факультету (DАМU) Академії 
виконавських мистецтв (AMU), Тобіаш Невржіва.

Цей проєкт виявився гарною ілюстрацією спів-
праці українських та чеських студентів.

Тут немає мовного бар’єру; основне ж завдан-
ня полягало в створенні сприятливих умов для емо-

ційно-емпативного діялогу між глядачами у серед-
овищі, oj має символи та ознаки постколоніальної 
реальности.

Перформанс побудований на структурованих 
випадках (хепенінгах), які ніколи не повторяться, але 
завжди будуть подібними за змістом і відчуттями.

“Мова без кордонів” – це маленька дитяча гра 
для дорослих. Насправді, цей перформанс почина-
ється не від моменту зустрічі глядачів та перформе-
рів, а з часу придбання квитка. Ще до початку дії 
глядач повинен налаштувати свій телефон та при-
готувати навушники до вистави, знайти потрібну 
гілку метро та конкретну мапу Праги. Дійство від-
бувалося на території найпопулярнішої празького 
метро “Můstek”(Мустек), гілка В.

Саме тут, у серці европейської столиці, почина-
єш насправді розуміти ту цінність, яку подарував 
нам сучасний театр – діялог. Коли перша частина 
вистави, у якій глядачі малювали на маленьких ар-
кушах паперу себе, свої вулиці, назви річок, рідних 
міст та накладали їх на мапу Праги, закінчилася, 
перформери повели глядачів до основного місця дії. 
Етап переходу зі станції метро, через ескалатори, 
арки, повз стурбованих пішоходів, був своєрідним 
актом очищення та посвячення. Глядачі, а радше 
вже співтворці вистави, слухали в навушниках 
поезію Галини Крук “Усі ми, Европо, так глибо-
ко стурбовані..” чеською та українською мовами й 
наповнювалися дивною атмосферою довкола. Коли 
звучать останні слова поезії, учасники перформансу 
потрапляють до маленької комірчини, інтер’єр якої 
нагадує кімнату люблячої бабусі. Тут – за столиком 
із маленькою залізницею, стареньким телевізором 
(з нього лунали забуті шлягери української та чесь-
кої естрад) – саме тут народжувалися відверті та 
щемливі діялоги про дитинство та інші важливі 
спогади. Перформанс тривав не більше години; зда-
ється, кожен глядач по закінченню дійства відчував 
якесь дивовижне перезавантаження та емоційне 
очищення.

Отже, такими були результати стажування укра-
їнських студенток та студентів на театральному фа-
культеті (DAMU) Академії виконавських мистецтв 
(AMU) у Празі. 

Крім уже згаданих проєктів, українські студенти 
активно долучалися до волонтерських ініціятив на 
підтримку України, брали участь у заходах для ді-
тей тощо. Також, в рамках діяльности фонду “Save 
Ukraine”, ми влаштували два українські пісенні ве-
чори “Ukr сozy concert”, взяли участь в організації 
фестивалю “UA LOVEFESTSVAL”.

Програма стажування дала нашим студентам 
також можливість чи не щоденно переглядати ви-

Юлія РАХНО
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стави празьких театрів та відвідувати міські фес-
тивалі, зокрема “Zlomvaz-Festival” (міжнародний 
фестиваль студентських театрів). Варто згадати 
ще один проєкт, який було реалізовано в часі ста-
жування – виставу “МАТИ” (режисери Станіслав 
Москвін та Роман Жиров). Ця інтерпретація текстів 
Карела Чапека належала харківським та київським 
студентам (в контексті сучасних подій в Україні).

Отож програма стажування у Празі дала нам 
багато цінних інструментів для осмислення ролі 

мистецтва в Україні саме зараз. Щиро дякую в.о. де-
кана Майї Володимирівні Гарбузюк за те, що нам 
відкрилася можливість отримати цей досвід. Велика 
дяка нашим викладачам Софії Ігорівні Росі-Лаврен-
тій та Романові Ярославовичу Лаврентію за те, що 
підтримували нас та допомагали нам!

Також щиросердно дякую Олюні Федині, Єли-
заветі Пустоваловій, Іванці Гуменюк, Аліні Кон-
дратюк, Марті Шпеник, Адаму Лінчаку, Анастасії 
Маковійчук, Олесі Усатій, Ксені Арнаут, Капіто-
ліні Колобовій, Софії Федоровській, усім іншим 
учасницям та учасникам стажування, студенткам і 
студентам Харківського національного університету 
мистецтв імени І. Котляревського, Київського наці-
онального університету імени І. Карпенка-Карого 
та Львівського національного університету імени 
Івана Франка за всі ті чудові емоції та за проєкти, 
які ми разом реалізували.

Я щиро сподіваюся, що з новими силами та сві-
жим знанням кожен із нас докладе цеглину у будову 
нової української культурної свідомости. Тож лу-
паймо сю скалу! І доброї усім роботи!

Українські пісенні вечори “Ukr сozy concert” в рамках діяль-
ности фонду “Save Ukraine”. На світлині: студенти ЛНУ 
імени Івана Франка в часі вечорів.
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Час і ситуація вносять свої корективи в життя, і 
освітньо – навчальний процес, на жаль, не є винятком. 
Разом з цим для українців з’являються нові можли-
вості співпраці з европейськими країнами у різних 
сферах діяльности. На наш запит про співпрацю від-
гукнулася Празька академія перформативних мис-
тецтв. Тож у другому семестрі студенти факультету 
культури і мистецтв мали змогу, у співпраці з катедра-
ми вищезгаданої академії, проходити стажування за 
програмою обміну в галузі театрознавства, акторської 
майстерності, музичного та хореографічного мис-
тецтв. Студенти працювали при катедрах відповідно 
до своїх спеціяльностей. Особливістю стажування 
була можливість повністю поринути в навчальний 
процес за европейськими стандартами та вчитися 
разом з чеськими студентами у викладачів академії. 

Студенти катедри режисури та хореографії стажу-
валися на базі факультету музики та танцю, катедра 
танцю. Особливістю навчального процесу є поділ 
всередині катедри за спеціялізаціями: сучасна, на-

родна та класична хореографії. Навчання поділено 
таким чином, що можна обирати педагогіку танцю, 
де акцент йде саме на викладання обраного напряму 
чи стилю; постановочну діяльність, де вчаться на 
балетмейстерів-постановників; теоретиків танцю. 
Особливістю нашого стажування було створення роз-
кладу таким чином, щоб ми могли відвідувати пари 
модерн-тренінгу, методики викладання технік-мо-
дерн, тренінгу класичного танцю, вивчатимодерн 
та контемпорарі танець, фолктанець, історичний 
танець, репертуар сучасного танцю, танцювальну 
імпровізацію, методику викладання та педагогіку в 
хореографії.

Особливістю програми обміну є рівноцінне на-
бирання досвіду як з педагогіки танцю, так і вико-

Ярослава ГРИЦЕНКО

На старті дороги до Праги – студенти та викладачі катедри 
режисури та хореографії ЛНУ імени Івана Франка, 
березень, 2022 р.

ПЕРÑПЕКÒИВА ÑП²ВПРАЦ² 
(Стажування майбутніх хореографів у Празькій Академії перформативних мистецтв)
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навської майстерности за різними спеціялізаціями 
та спеціяльностями всередині катедри.

Крім того, були створені додаткові можливості 
відвідування факультативів та участи у різних про-
єктах або фестивалях сучасного танцю. Ми могли 
бути як глядачами, так і учасникам, демонструючи 
свої професійні здібності та навики набуті під час 
навчання в нашому університеті.

Наші студенти показали досить високий рівень 
володіння техніками сучасного та народного танців, 
за що були відзначені схвальними оцінками від ви-
кладачив. Це виявлялось у бажанні співпрацювати, 
запрошення на покази та відкриті уроки, участі в 
обговореннях.

Нам було також запропоновано показати свої 
роботи в рамках фестивалю “Нове покоління”. Ми 
показали дві сольні роботи: “Імпровізація в стилі 
Хіп-хоп” (хореограф та виконавеця – Катерина Ло-
пахтіна, студентка 3-го курсу) та “Swipe right” (хорео-
графія – Ольги Москальчук, виконавиця – студентка 
4-го курсу Анастасія Павловська) та дві групові ро-

боти: “Split” (хореографія – Катерини Лопахтіної, 
виконавці – студенти 2-го та 3-го курсів) і “Corrosion” 
(хореографія – асистента катедри Ярослави Гриценко, 
виконавці – студентки 1-го та 3-го курсів). Це був 
своєрідний виклик для нас, оскільки роботи створю-
вали за короткий термін та з обмеженими умовами. 
Попри це виконання високо оцінили як з точки зору 
технічности, так і постави і викладачі, глядачі дотичні 
до мистецтва. Приємно було отримати конструктивну 
критику та побажання цуспіхів.

Студентів було запрошено до співпраці як учас-
ників хореографічних та перформативних робіт з 
чеськими та українськими хореографами в Празі та 
поза її межами.

Студенти катедри режисури та хореографії засвід-
чили високий рівень професіоналізму у виконавській 
майстерності, відкритість до нового досвіду, розумін-
ня різних напрямів та стилів у хореографії. Даремно 
дехто побоювався, що заважатиме різниця у системах 
викладання та мовний бар’єр. Як показала практика, 
мистецтво говорить своєю мовою на весь світ.

Показ робіт студентів катедри режисури та хореографії ЛНУ імени Івана Франка на фестивалі “Нове покоління”. 
Прага, 2022 р.
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²НФОРÌАЦ²Я

З ініціятиви катедри театрознавства Харків-
ського національного університету мистецтв імени 
І. П. Котляревського 5-6 листопада 2021р. відбу-
лася  науково-практична конференція, присвячена 
пам’яті театрознавця, педагога, публіциста Євгена 
Теодоровича Русаброва. Захід здійснювався у zoom 
форматі, поєднуючи всіх, хто так чи інакше перебував 
у енергетично-просторовому, інтелектуальному полі 
Євгена Теодоровича. І спадає при тому на думку, що 
така конференція “огортає крилами пам’яти” увесь 
наш навчальний заклад. Скажімо, про цікаві наукові 
розвідки театрознавця розмірковувала проректорка з 
наукової роботи кандидатка мистецтво знавства, до-
центка Ірина Сухленко. Запам’яталось, в одному зі 
своїх наукових виступів Євген Русабров перед авди-
торією музичного факультету говорив про сакральне 
значення ляльки в ритуальних культурах – ляльки, 
яка супроводжувала людство від народження кожної 
людини до переходу її в інші світи. 

Декан театрального факультету, кандидатка мис-
тецтвознавства, доцент Яна Партола підкреслила 
важливість і доцільність збереження пам’яти про 
Вчителів, знання й майстерність яких передаються 
їхнім учням в процесі навчання. Саме так і тримаєть-
ся одвічний зв’язок між поколіннями. 

Доречно буде згадати про одну особливо важливу 
людину в житті Євгена Теодоровича – його матір – 
Ірму Львівну Золотовицьку. Кандидатка мистецтво-
знавства, професорка, вона у 1961–1991 рр. працю-
вала в Університеті на музичному відділенні, обійма-
ючи в різний час посади декана декількох музичних 
катедр. Ірма Львівна – авторка цікавих монографій та 
низки статей у наукових збірниках, творець радіо – й 
телепередач. Немає сумніву, що  захоплення музи-
кою та наукою успадкував її син. Ольга Золотовицька 
представляла родину Русаброва: на початку конфе-

Марія ПРЕВО

ренції вона висловила найкращі побажання учасни-
кам, а наприкінці виступила з заключним словом. 

Вісімка...Саме восьма конференція об’єднала так 
багато друзів, колег та родичів… І саме нескінченність 
тем і спогадів може відкриватися в кожній наступній 

НЕÑК²НЧЕНН²ÑÒЬ ÒЕÌ ² ÑПОГАД²В 
(VIII науково-практична конференція пам’яти Євгена Русаброва)
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конференції. Вісімка (∞) – символ нескінченности, 
символ наслідкових зв’язків – як у математичному, 
так і філософсько-метафізичному значенні. Цими 
темами, як частиною хобі, цікавився Євген Теодоро-
вич. Згадати хоча б його доповідь з приводу роману 
Г. Майрінка “Голем”, де автор зосереджував особливу 
увагу на символіці еврейських чисел, таємничому 
взаємозв’язку людини з вищим світом, із символом 
ляльки, що й є частиною нескінченности.  Саме зв’я-
зок поколінь завжди підтримував Євген Теодорович, 
закладаючи ідею спадкоємности в основу навчання. 
Тому й було вирішено запросити на конференцію іме-
нитого випускника ХНУМ імени І. П. Котляревського 
(тоді ще театрального інституту), – Адольфа Яковича 
Шапіро (режисерський курс 1962 р. випуску; худож-
ні керівники курсу – О. Глаголін, Б. Норд) – лавре-
ата державної премії Латвійської СРСР, режисера з 
світовим ім’ям, викладача різних Міжнародних шкіл 
акторської майстерности, президента Міжнародної 
російської організації ASSITEJ (з ним 2010 р. нас по-
знайомив Євген Теодорович). На зустрічі А. Шапіро 
тепло привітав усіх, пригадав роки свого навчання у 
рідному Харкові, в історичній будівлі на Сумській, 34, 
де тоді був розташований театральний інститут. Гість 
згадував своїх викладачів (Я. Азімова, Д. Власюка, 
Р. Черкашина), яскравих акторів-однокурсників, а 
також вистави, які він здійснив у своєму “Нічному 

театрі”, славетних акторів Харківського академічного 
українського драматичного театру імени Т. Г. Шев-
ченка (Є. Бондаренко, Л. Сердюк, І. Мар’яненко, 
Д. Антонович, Л. Попова) – продовжувачів тради-
цій школи Леся Курбаса. До А. Шапіро звернулися 
з питаннями студенти, яких цікавили суто практичні 
режисерські теми. В цей ланцюжок творчої безко-
нечности надійно вписалися як тема доповіді Ірини 
Кобзар – старшої викладачки катедри сценічної мови 
ХНУМ імени І. П. Котляревського, акторки ХДАУДТ 
імени Т. Г. Шевченка – “До 100-річчя від заснування 
театру “Березіль” (Акторська методологія “шев-
ченківців-березільців” у контексті ідей нового на-
ціонального европей ського театру Леся Курбаса”), 
так і творча зустріч в zoom форматі з провідним ак-
тором ХДАУДТ ім. Т. Г. Шевченка та недержавного 
Театру P.S. Дмитром Петровим. Актор розповів про 
своє становлення в професії. Він з глибокою повагою 
та вдячністю згадав керівників свого курсу, майстрів 
психологічного театру старшу викладачку Любов 
Шульгу та народного артиста України Михайла Тяг-
нієнка. Д. Петров розповів також про відомих провід-
них артистів, режисерів, завдяки яким він прийшов 
до Харківського академічного україн ського драматич-
ного театру імени Т. Г. Шевченка. Це насправді ціла 
плеяда майстрів української сцени, зокрема режисер 
Анатолій Літко, народний артист України Леонід Та-
рабаринов. Серед визначних режисерів сучасности, 
з якими Д. Петрову пощастило працювати, були Ан-
дрій Жолдак, Олександр Ковшун, Степан Пасічник. 
Як пише на своїй сторінці у facebook модераторка 

VIII науково-практична конференція, 
присвячена пам’яти Євгена Русаброва. 
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зустрічі Юлія Щукіна, “саме робота з Жолдаком, а 
пізніше – з Олександром Ковшуном, з його “Войце-
ком” Г. Бюхнера дала змогу Дмитрові в складі трупи 
виступити на престижних европейських та російсь-
ких фестивалях”. Актор згадував про етапні ролі у 
виставах Оксани Стеценко, Андрія Бакірова, Олега 
Русова. Виникали також питання про можливість 
і мрії зніматися в кіно, й про нещодавні прем’єрні 
вистави, в яких грав Д. Петров: “Дядя Ваня” (Астров, 
режисер С. Пасічник, ХДАУДТ імени Т. Г. Шевченка), 
“Оргія” (Антей, режисер С. Пасічник, недержавний 
Театр P.S.), й про специфіку роботи у виставах для 
дітей, оскільки в репертуарі є цікаві дитячі постави 
режисерів О. Ковшуна, О. Русова. 

Зустріч на конференції з актором Д. Пет ровим 
яскраво висвітлила взаємозв’язок поколінь. Згадати 
належить також керівника доповіді студентки ІІ курсу 
катедри театрознавства Маргарити Ткач КНУТКіТ 
імени І. Карпенка-Карого – доцента тієї ж катедри, 
театрального критика Сергія Васильєва (випускник 
Харківської театрознавчої катедри, однокурсник Єв-
гена Русаброва). Для доповіді студентка обрала тему 
“Контрастність сценічного втілення одного героя 
двома акторами” (на прикладі вистави “Пер Гюнт” 
Івана Уривського). 

Два дні роботи конференції можна б назвати 
справжнім святом науки, святом, що відбулося завдя-
ки прагненню учасників виявити визнання і вшану-
вати ім’я знаного митця. Насиченість програми “ін-
телектуально напружувала й стимулювало мозок”, 
а різноманітність заявлених тем, наукових розвідок  
викликали справжнє зацікавлення й бажання про-
вадити діялоги та ширші дискусії. Без сумніву, всі 
тексти вартують спеціяльної публікації, об’єднані в 
одному поважному томі іменем Євгена Русаброва, 
пам’ять про якого подвигла авторів на добру й глибо-
ку наукову роботу. (Назове ім’я керівниці літератур-
но-драматургічної частини ХНАТОБ Інги Лобанової 
з темою “Бас Іван Стешенко. Харківський період 
творчости”, керівниці літературно-драматургічної 
частини Запорізького театру Молоді Надії Петренко 
з темою “Вимоги до актора у сучасному театрі”, 
керівниці літературно-драматургічної частини росій-
ського театру в Естонії Анни Усенко з доповіддю “Ін-
дрек Саммуль як актор Театру Ельмо Нюганена”, 
філологині з Німеччини Ірини Штерн з темою “На-
талі Дессе: жива, вразлива, але незламна”.Своїми 
цікавими науковими набутками й відкриттями поді-
лилися представники недержавних театрів Харко-
ва, художня керівниця творчого об’єднання “Театр 
Тетра” Олександра Одокієнко (“Робота актора з 
планшетною лялькою у творчому об’єднанні “Театр 
Тетра”), акторка одного з найперших у Харкові не-
державних театрів “Арабески”, старша викладачка 

катедри сценічної мови Наталка Цимбал (“Сучасна 
акторська освіта в Україні: основні проблеми та 
вимоги”).Цікавість слухачів викликали дослідження 
випускників катедр театрознавства з різник куточків 
України та студентів-магістрантів Дарії Сукачової 
(“Одеські гастролі Сари Бернар”), Аліни Богдано-
вич (“Проєктний театр як виклик для актора”), 
Андрія Гапановича (“Мойсей” І. Франка у постанов-
ці І. Бориса як новий етап політично-філософських 
вистав ХТДЮ”, Капіталіни Колобової (“Концепт 
актора-перформера в теорії та практиці Єжи 
Ґротовського”), Вікторії Агафонової (“Олександр 
Утеганов та “золота доба” Донецького обласного 
Драматичного театру”), Михайла Милого (“Особ-
ливості виконання ролі Клавдія з.а.України Г. Гури-
ненком” у виставі “Гамлет”, ХДАТЛ ім. В. Афана-
сьєва”). Постійною учасницею конференції є ви-
пускниця одного з останніх курсів набору майстерні 
Є. Т. Русаброва старша методистка ХСМТБ імени 
К. С. Станіславського Ніка Хворостенко, незмінна 
помічниця у створенні дизайнерського оформлення 
та інтернетконтенту конференції. Її доповідь була 
присвячена темі “Творча майстерня й робота ак-
тора в ЕКМАДЕТОС під керівництвом заслуженого 
діяча мистецтв України І. Бориса”. А ще навздогін 
зі сторінок facebook-простору “прилетів” спогад з 
Ханти-Мансійського театру ляльок (де зараз працю-
ють випускники вишів РГІСІ) про Є. Русаброва як 
про зацікавленого, об’єктивного модератора студент-
ських Міжнародних конференцій на театральному 
факультеті. Адже й вони пам’ятають Міжнародні сту-
дентські зустрічі на театральному факультеті ХНУМ 
імени І. П. Котляревського, коли Євген Теодорович 
модерував їхні Міжнародні студентські конференції. 

Різноманітність доповідей та творчих зустрічей 
ніби окреслювала у часі та просторі саму постать 
Євгена Теодоровича та коло його критичних, істо-
рико-теоретичних і практичних зацікавлень.  Одна 
з біографічних тем, що пов’язала історичний кон-
текст, музичний театр та біографічні штрихи сімей-
ного портрета, лягла в основу доповіді Юлії Щукіної 
“Теодор Мойсейович Русабров: співак, актор і скри-
паль”. Доповідачці вдалося відтворити сценічний 
образ Теодора Русаброва на тлі його доби. Також на 
пленарному засіданні прозвучала цікава доповідь 
“Актор як колоніяльний блазень” (на прикладі твор-
чої долі народного артиста України Бориса Міруса)” 
доктора мистецтвознавства, професорки катедри теа-
трознавства та акторської майстерности, деканки фа-
культету культури і мистецтв ЛНУ імени Івана Фран-
ка Майї Гарбузюк. Складна й трагічна доля Бориса 
Міруса, яку розглядала доповідачка, відбивала й не 
менш складні ситуації у взаєминах митця й влади… 
А ще й те, як саме прагнення чесно творити зберігає в 

Ìарія ПРЕВО



114

мистцеві, навіть в часи найскладніших і найжорстокі-
ших випробувань, людські якості – гідність, любов 
до Батьківщини, людяність і вірність справі, якою ти 
займаєшся протягом усього свого життя. 

Коли йдеться про філологічну та літературну 
спадщину, то варто назвати теми гостей, викладачів 
та студентів української філологічної катедри ХНУ 
імени В. Каразіна, куратором групи яких виступи-
ла кандидатка філологічних наук, доцентка катедри 
історії української літератури Інна Креминська. “Си-
стема мотивів у п’єсі Є. Карпенка “Білі ночі” – таку 
доповідь запропонувала присутнім сама І. Кремін-
ська. Цікавою була тематика виступів її вихованців – 
студентів Даниїла Власова (“Рецепція драми С. Віт-
кевича “Дюбал Вахазар, або на перевалах абсурду” 
в дослідженнях польських літературознавців), Марії 
Журавльової (“П’єса Павла Ар’є “На початку та на-
прикінці часів” в оглядах критиків”), Анни Колесник 
(“Риси поетики постмодернізму в п’єсі Неди Неж-
даної “Коли повертається дощ”). Окремо хочеться 
відзначити важливу в історичному харківському кон-

тексті доповідь “Ксенія Суковська: портрет акторки 
Театру російської драми на тлі доби” постійної учас-
ниці конференції, головної бібліографки Центральної 
наукової бібліотеки ХНУ імени В. Каразіна Юліани 
Полякової.

Поєднання тем драматургічного та філологічного 
спрямувань з театральною тематикою, презентація 
книжки випускниці катедри театрознавства “Теат-
ральні метаморфози драматургії Генріха Ібсена” Оле-
ни Жатько (м. Миколаїв) збижують цю конференцію 
з Міжнародними читаннями молодих вчених пам’яти 
Лева Яковича Лівшиця (відомого філолога та театро-
знавця), в яких щорічно брав участь Є. Русабров. А 
сам Лев Лівшиць викладав в авдиторіях ХНУ імени 
В. Каразіна. Ось так, передаючи  досвід і зберігаючи 
пам’ять від покоління до покоління, досліджуємо 
наше життя, продовжуємо наукову і творчу діяль-
ність. Тож зберігаймо й надалі в пам’яті імена і досвід 
і мудрість наших Вчителів, тільки так крок за кроком 
можемо ступати далі.
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Всеукраїнський конкурс наукових робіт (грудень 
2021 р. – травень 2022 р.)

Всеукраїнський конкурс студентських наукових 
робіт з галузей знань і спеціяльностей, який щоро-
ку проводить Міністерство освіти і науки України, 
у 2021/2022 навчальному році поповнився новою 
спеціяльністю – 026 “Сценічне мистецтво”. Отже, 
Львівський національний університет імени Івана 
Франка став базовим закладом вищої освіти Конкурсу 
в ще одній категорії (зокрема, в його арсеналі – такі 
галузі як “Соціолінґвіс тика” та “Переклад”). І показово, 
що саме катедра театро знавства та акторської майстер-
ности ЛНУ ім. Івана Франка стала ініціятором внесення 
“Сценічного мистецтва” до програми Конкурсу та за-
безпечила його проведення.

Конкурс відбувається у два тури: спершу універси-
тети визначають найкращі серед робіт своїх студентів 
і подають імена 2-3 претендентів на другий тур; потім 
проводиться – уже в базових закладах вищої освіти 
Конкурсу – анонімне сліпе рецензування (одну роботу 
рецензують два рецензенти, фахівці у відповідній га-
лузі), формування рейтингових списків наукових робіт, 
а на завершення визначені переможці у формі доповіді 
захищають свої роботи перед Галузевою конкурсною 
комісією на підсумковій науково-практичній конфе-
ренції.

Незважаючи на воєнний стан в Україні та на розпо-
рошеність студентів по різних куточках Европи, шесте-
ро студентів – зі Львова (ЛНУ ім. Івана Франка; ЛДУ 
фізичної культури ім. Івана Боберського), Києва (КНУ 
театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого) 
та Житомира (ЖДУ ім. Івана Франка) – взяли участь у 
цьому конкурсі, а п’ятеро з них змогли гідно захистити 
перед членами галузевої комісії свої наукові проєкти 
(у режимі відеоконференції, 5 травня 2022 р.). Серед 
представлених тем: “Культура античного мистецтва тан-
цю та його втілення в сучасній хореографії” (Святослав 
Кащій, Львів); “Функціонування театрів магнатських 
маєтків Речі Посполитої” (Дарина Гущина, Житомир); 
“Театральна історія міста Бердичів” (Анна Філімончук, 

Роман ЛАВРЕНТІЙ

Члени Галузевої конкурсної комісії слухають виступи учасників 
Всеукраїнського конкурсу наукових робіт. 

НАУКОВЕ ЖИÒÒЯ ÑÒУДЕНÒ²В КАÒЕДРИ 
ÒЕАÒРОÇНАВÑÒВА ÒА АКÒОРÑЬКОЇ ÌАЙÑÒЕРНОÑÒИ 
ФРАНКОВОГО УН²ВЕРÑИÒЕÒУ
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Житомир); “Театральне життя міста Хмельницький під час 
Другої світової війни та сучасної російської агресії” (Юлія 
Рахно, Львів); “Драматургія Сари Кейн на українській сцені” 
(Дарія Косвінцева, Київ); “Демократизація українського теа-
трального сектора 2010–2022 рр.” (Олексій Паляничка, Львів).

Галузева конкурсна комісія зі спеціяльности “Сценічне 
мистецтво” об’єднала провідні освітні установи України, 
що є нашими давніми партнерами. До складу комісії увійш-
ли завідувач катедри театрознавства Київського національ-
ного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Кар-
пенка-Карого, доктор мистецтвознавства професор Валерій 
Фіалко та докторка мистецтвознавства, професорка цієї ж 
катедри Наталія Владимирова); декан театрального факуль-
тету Харківського національного університету мистецтв 
ім. І. П. Котляревського, кандидатка мистецтвознавства, до-
центка катедри театрознавства Яна Партола та кандидатка 
мистецтвознавства, старша викладачка цієї ж катедри Юлія 
Щукіна; кандидатка педагогічних наук, професорка, завіду-
вачка катедри хореографії та мистецтвознавства Львівського 
державного університету фізичної культури ім. Івана Бобер-
ського Валентина Сосіна; кандидатка мистецтвознавства, 
заслужена діячка мистецтв України, доцентка катедри теат-

рального мистецтва Тернопільського національного 
педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка 
Людмила Ванюга; кандидатка мистецтвознавства, 
завідувачка Будинку-музею Марії Заньковецької, до-
центка катедри музично-сценічного мистецтва МЗВО 
“Київська академія мистецтв” Лілія Бевзюк-Воло-
шина; кандидатка психологічних наук, доцентка, за-
служена працівниця культури України, директорка 
КЗВО “Ужгородський інститут культури і мистецтв” 
Закарпатської обласної ради Наталія Шетеля. 

Організаторів представляли докторка мис-
тецтвознавства, професорка, в. о. декана факульте-
ту культури і мистецтв ЛНУ ім. Івана Франка Майя 
Гарбузюк (заступниця голови галузевої конкурсної 
комісії), професор, народний артист України, ака-
демік НАМ України, завідувач катедри театрознав-
ства та акторської майстерности Богдан Козак та інші 
викладачі цієї ж катедри: кандидатка філологічних 
наук, заступниця декана факультету культури і ми-
стецтв Мирослава Циганик, кандидатка мистецтво-
знавства, заслужена журналістка України Світлана 
Максименко, Уляна Рой, кандидатка мистецтвозна-
вства Софія Роса-Лаврентій, кандидат мистецтво-
знавства Роман Лаврентій (відповідальний секретар). 
Діяла галузева конкурсна комісія під керівництвом 
проректора з наукової роботи ЛНУ ім. Івана Фран-
ка, академіка НАН України, доктора хімічних наук, 
професора Романа Гладишевського. 

Робочі моменти VI Міжнародної студентської 
театрознавчої конференції.
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До складу апеляційної комісії конкурсу було за-
лучено докторку культурології, професорку, заслуже-
ну працівницю освіти України, завідувачку катедри 
арт-менеджменту та івент-технологій Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв Оль-
гу Копієвську (голова апеляційної комісії); доктора 
мистецтвознавства, професора, заслуженого діяча 
мистецтв України, член-кореспондента НАМ Украї-
ни, завідувача відділу естетики Інституту проблем 
сучасного мистецтва НАМ України Олександра Кле-
ковкіна; заслуженого діяча мистецтв України, від-
повідального секретаря Львівського міжобласного 
відділення Національної спілки театральних діячів 
України Юрія Чекова та народну артистку України, 
провідну майстриню сцени Першого академічного 
українського театру для дітей та юнацтва, професорку 
катедри театрознавства та акторської майстерности 
ЛНУ ім. Івана Франка Олену Башу.

Попри те, що війна зрештою таки “перемолола” 
Конкурс (багато потенційних учасників були відсутні 
через “зміну пріоритетів”, тобто вимушений виїзд за-
ради порятунку життя), та після всіх зусиль, докладе-
них базовими закладами вищої освіти, Міністерство 
освіти і науки України 31 травня 2022 р. все ж відмі-
нило другий тур (дипломами було нагороджено лише 
переможців першого туру) – входження “Сценічного 
мистецтва” до когорти конкурсних категорій Все-
українського конкурсу студентських наукових робіт з 
галузей знань і спеціяльностей відбулося. І далі буде. 
У 2022/2023 навчальному році – з Божою допомогою 
та завдяки зусиллям ЗСУ! Дякуємо колегам, виклада-
чам із Харкова, Києва, Житомира, Львова, Тернополя 

Роман ЛАВРЕНÒ²Й

та інших міст України, які у надскладних обставинах 
готували своїх студентів до Конкурсу чи брали участь 
у роботі нашої галузевої комісії – а відтак підтримали 
молодих істориків, теоретиків та практиків сценіч-
ного мистецтва.

VI Міжнародна студентська театрознавча 
конференція (5-6 травня 2022 р.)

“…Дуже дякую, що мала можливість бра-
ти участь у вашій конференції, ви маєте фанта-
стичних, дійсно зацікавлених справами театру 
студентів!” – такими словами відгукувалася про 
студентську театро знавчу конференцію у Львівсько-
му національному університеті імени Івана Франка 
Юстина Коваль, аспірантка-театрознавиця, асистент-
ка катедри теорії культури і перформативних мис-
тецтв Вроцлавського університету. Ці слова та багато 
інших вдячних емоційних визнань від учасників з 
різних куточків України та від закордонних гостей 
підтвердили наше переконання, що ми зробили пра-
вильний вибір – організовуючи у такий складний час 
науковий форум.

Шостий рік поспіль катедра театрознавства та 
акторської майстерности факультету культури і мис-
тецтв ЛНУ ім. Івана Франка проводить Міжнародну 
науково-практичну студентську конференцію “Ак-
туальні питання історії, теорії та практики театру в 
дослідженнях студентів і молодих учених” – і вже 

Робочі моменти VI Міжнародної студентської 
театрознавчої конференції.
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втретє конференції вимушено відбуваються у форматі 
онлайн: у 2020–2021 рр. – через пандемію, 2022 р. – в 
умовах агресивної війни росії проти України. А відтак 
цьогоріч і студенти, і викладачі не раз замислювалися над 
питанням, чи варто нині говорити про театр (який, погодь-
теся, у багатьох асоціюється лише з розвагою), коли – зда-
валося б – навколо стільки насущніших питань… Однак 
болісний досвід років війни, а особливо цих останніх 
місяців засвідчив радикальні зміни у житті українського 
театру, його гнучкість і вміння бути невід’ємною части-
ною суспільства, активним учасником загальнонаціо-
нальної боротьби. Потреба артикуляції, документування 
та осмислення цього досвіду, а також презентації його у 
широких театральних колах европейської академічної та 
мистецької спільноти, привертання уваги до України – 
стали базовими завданнями студентської конференції у 
стінах Львівського університету.

Для учасників конференції протягом 5-6 травня 2022 р. 
було розгорнуто одразу кілька фокусних майданчиків: сек-
ційні засідання, де студенти представляли напрацювання 
переважно з історії театрального процесу та – ключовий 
для цього науково-практичного форуму – круглий стіл 
“Театр. Війна. Ми” за участю студентів, вільних слу-
хачів та випускників ЛНУ ім. Івана Франка, Київського 
національного університету театру, кіно і телебачення 
ім. І. К. Карпенка-Карого та частково – Українського Ка-
толицького Університету; практиків театрального процесу 
та співробітників інституцій культури (Львів, Запоріжжя); 
студентів, аспірантів Вроцлавського та Ягеллонського 
університетів (Польща), Інституту театро-, фільмо- та 
медіязнавства Віденського університету (Австрія), Теат-
рального факультету Празької академії перформативних 
мистецтв (Чехія). 

“Театр як бомбосховище, прихисток”; “Театр як 
волонтерський осередок”; “Театр як місце зустрічі, як 
об’єднавчий чинник”; “Театр як терапевтичний чинник 
(розвага, яка дає можливість нашій психіці “переми-
катися”, бодай на хвильку повернутися до звичного, 
довоєнного ритму життя)”; “Театр як культурна зброя 
для дерусифікації, деколонізації українського простору, 
конструювання і трансляції нових – вільних від росій-
ських схем – наративів” – ось далеко не повний перелік 
тем, обговорених під час “круглого столу” та секцій-
них засідань. Показово, що комунікація при “круглому 
столі” мала характер не так теоретичних узагальнень, як, 
власне, підкреслила бажання поділитись надзвичайно 
важливим практичним досвідом (особливо емоційно 
прозвучала частина, озвучена Інною Райновою, учасни-
цею із Запоріжжя). Суголосність думок, солідарність з 
Україною, розуміння культурних і політичних процесів, 
віру в перемогу українського народу – висловили наші 
закордонні доповідачі: Каміла Куця та Юлія Урбанська 
(Краків), Юстина Коваль (Вроцлав), Вероніка Бостльова 
та Йоганна Єржабкова (Прага). Окрема подяка факуль-

Робочі моменти VI Міжнародної студентської 
театрознавчої конференції.
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тетові іноземної філології ЛНУ ім. Івана Франка за 
допомогу студентів Софії Косик та Аліма Волощука 
у забезпеченні англомовного перекладу. 

Хоч викладачі не раз і собі активно долучалися 
до розмови, ділячись власним досвідом переживання 
сучасних трагічних подій, суперечливими відчуття-
ми від “відвідування театру під час війни”, демокра-
тизм студентської конференції все ж був витриманий: 
секційні засідання і “круглий стіл” від початку і до 
кінця модерували студенти-театрознавці ЛНУ ім. Іва-
на Франка (Олексій Паляничка, Софія Крохмальна, 
Олеся Остап’юк та Мар’яна Василиків).

Підсумовуючи, висловимо сподівання, що на-
ступного разу, навесні 2023 року, Міжнародна нау-
ково-практична студентська конференція “Актуальні 
питання історії, теорії та практики театру в дослід-
женнях студентів і молодих учених” нарешті відбу-
деться у звичному живому форматі (за участю сту-
дентів-театралів із Харкова та інших міст України, які 
тепер не змогли до нас долучитися), з обов’язковими 
вечірніми відвідуваннями театрів Львова, незмінними 
прогулянками містом та кавуванням – під мирним 
небом незалежної України.

PS: частину представлених на цьогорічній кон-
ференції доповідей опубліковано у четвертому ви-
пуску збірника “Культурно-мистецькі ескізи” (Львів, 
2022) – разом з іншими матеріялами студентської на-
укової конференції факультету культури і мистецтв 
ЛНУ ім. Івана Франка.

Робочі моменти VI Міжнародної студентської 
театрознавчої конференції.
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За двадцять три роки (від 1999-го.) своєї успіш-
ної біографії Міжнародний театральний фестиваль 
у Херсоні “Мельпомена Таврії” перетворився на 
потужний апотеоз єднання різних форм та жанрів 
сучасного сценічного мистецтва, став яскравим 
акордом завершення театрального сезону в Україні 
та окресленням творчих підсумків (фестиваль кон-
курсний, до його експертної ради традиційно запро-
шують вітчизняних та закордонних театрознавців). 
Різноманітна та концептуально  насичена художня  
програма “Мельпомени” збагачується низкою суміж-
них з мистецтвом театру заходів. Саме вони стали 
потужною платформою професіонального єднання 
представників різних творчих цехів: від драматургів, 
режисерів, керівників – до музикантів, журналістів, 
глядачів. По суті, херсонський фест – наймасштаб-
ніший та найуспішніший театральний фестиваль в 
Незалежній Україні. 

Коли ж 24 лютого 2022 року росія розпочала вій-
ськову агресію і її військам вдалося окупувати Хер-
сон, масовий спротив херсонців вражав своєю від-
чайдушністю та одностайністю. Багатолюдні мітинги 
містян, непокора окупантам (відеокадри з жінками та 
літніми людьми, котрі голіруч протистояли танкам 
агресора) вразили увесь цивілізований світ. Огля-
даючи ті страшні відеокадри, ловила себе на думці: 
стільки херсонців доводилось бачити раніше лише на 

(ХХІV Міжнародний театральний фестиваль. Львівська сторінка) 

Світлана МАКСИМЕНКО 

святкових церемоніях відкриття “Мельпомени Тав-
рії”… Моторошна аналогія!

Коли ж у соцмережах з’явилася інформація про 
арешт і зникнення Олександра Книги, народного 
артиста України, художнього керівника  україн-
ського театру імени Миколи Куліша та засновника 
“Мельпомени Таврії”, світова спільнота вибухну-
ла обуренням! Олександра Книгу невдовзі (чи не 
під тиском “громадської думки”?) звільнили,  він з 
родиною оселився у Львові, де тимчасовим офісом 
діяльного керівника став один з робочих кабінетів 
Національного театру імени Марії Заньковецької. 
Коли ж довідалась про ідею Олександра Андрійовича 
провести черговий, ХХІV Міжнародний театраль-
ний фестиваль “Мельпомена Таврії” поза межами 
Херсона (на сценах театрів Львова, Києва, Кривого 
Рогу, Харкова, Херсона, Хмельницького, Коломиї, 
Миколаєва, Кропивницького, Тернополя, Вінниці, 
Рівного та ін. (участь у фестивалі взяли також актори 
знищеного у Маріюполі драмтеатру, які базуються 
зараз в Ужгороді), не здивувалась. По-іншому Книга 
вчинити просто не міг! Музи не можуть мовчати, 
коли вибухають гармати!!! Гаслом цьогорічного фе-
стивалю став слоган: “Мельпомена – нестихаючий 
голос Херсонщини”, що об’єднав довкола “Мель-
помени Таврії” широке коло театральної спільноти 
України та світу. 

Прес-конференція перед відкриттям ХХІV Міжнародного 
театрального фестивалю “Мельпомена Таврії”. Дзер-
кальна зала Національного театру опери та балету імени 
Соломії Крушельницької. Львів, 2022 р. 

“ÌЕЛЬПОÌЕНА ÒАВР²Ї – 
НЕÑÒИХАЮЧИЙ ГОЛОÑ ХЕРÑОНЩИНИ” 
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П’ятдесят сім театрів із 34 міст та 11 країн світу: 
України, Португалії, Чехії, Польщі, Туреччини, 
Грузії, Німеччини, Румунії, Франції та вперше Японії 
і США – стали цього року учасниками фестивалю 
“Мельпомена Таврії”. Фест тривав від 10 до 19 червня 
2022 р. в оновленому (у зв’язку із воєнним станом) 
форматі: наживо (у театральних містах України) та у 
відеопоказі (на ютуб-сторінці фестивалю). 

Оргкомітет фестивалю вирішив здійснити запла-
нований раніше захід таким чином:

- театри-учасники показують запропоновані 
вистави – кожен у своїй країні, у своєму місті у ме-
жах програми фестивалю;

- театри-учасники, які не можуть показати виста-
ву наживо, надають її відеоверсію, показ якої здійс-
нюватиметься на ютуб-каналі.

Зважаючи на те, що цьогорічний фестиваль має 
і політичний характер, спрямований на підтримку 
всіх людей, які через війну опинились у складних 
життєвих обставинах, кожен театр-учасник повинен:

оголосити перед початком вистави, що вона від-
бувається у програмі ХХІV Міжнародного театраль-
ного фестивалю “Мельпомена Таврії”, який щороку 
відбувався у Херсоні, наголошуючи, що Херсон – це 
Україна, і ніхто не забув про героїчних херсонців. 

кожен театр виділяє певну кількість квитків для 
тимчасово переміщених осіб, які перебувають у їх-
ньому місті;

влаштовують прес-конференції на підтримку 
Херсонщини, розповсюджуючи інформацію про фе-
стиваль у соціальних мережах;

Якщо можливо, театри-учасники можуть зібра-
ти кошти на благодійний рахунок театру ім. Миколи 
Куліша 

Під час фестивалю працювала експертна рада, у 
складі якої – відомі театрознавці та практики театру, 
котрих війна змусила перебувати у різних містах, де 
відбувались вистави. Експерти переглядали вистави, 
аналізували їх  та оперативно відгукувались на поба-
чене у соціяльних мережах.

У програмі цьогорічного фестивалю діяла також 
“літературна сцена”, учасниками якої були відомі 
закордонні, українські драматурги і літератори, та 
“освітня платформа” з участю знаних театральних 
педагогів-практиків. Організатори фестивалю: Міні-
стерство культури і туризму України, Національна 
спілка театральних діячів України, Херсонський 
обласний академічний музично-драматичний театр 
імени Миколи Куліша під керівництвом народного ар-
тиста України Олександра Книги. Без адміністратив-
но-організаційного сприяння Національного театру 
імени Марії Заньковецької, Національної опери імени 
Соломії Крушельницької, катедри театрознавства та 
акторської майстерности факультету культури і мис-
тецтв Львівського національного університету імени 

Ñвітлана ÌАКÑИÌЕНКО 
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Івана Франка, культурного волонтерства численних 
друзів та шанувальників театру цей грандіозний 
проєкт, очевидно, не викликав би такого загально-
національного піднесення та соціо-культурного ре-
зонансу.

У Дзеркальній залі Львівської Національної 
опери ім. С. Крушельницької 10 червня відбулась 
офіційна прес-конференція з нагоди відкриття ХХІV 
Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена 
Таврії”, а 11 червня, там само, київська група “Project 
Art Theatre” підготувала театралізоване дійство “МИ” 
за громадянською лірикою  Анатолія Матвійчука. 

Львівська національна опера в програмі фес-
тивалю показала феєрію “Коли цвіте папороть” 
Є. Станковича (режисер – Василь Вовкун). Учасників 
фестивалю привітали заступник генерального дирек-
тора-художнього керівника Львівської національної 

Експерти фестивалю
 Світ лана Максименко 
та Юлія Щукіна 
з директором фестивалю 
Олександром Книгою, 
м. Львів, 2022 р.

Наймолодші учасники “Мельпомени Таврії” після вистави 
“Цвіт папороті” Є. Станковича. Національний театр опери 
та балету імени Соломії Крушельницької. Львів, 2022 р.

опери Михайло Швед, начальник управління куль-
тури Херсонської міської ради Світлана Думинська, 
авторка цих рядків, член експертної ради фестивалю 
Світлана Максименко. 

Свої кращі вистави: “Садок вишневий” за мотива-
ми поезій Т. Шевченка (режисер – Сергій Брижань), 
мюзикл “Коза-Дереза” (музика – Юрія Саєнка, ре-
жисура Ігоря Задніпряного), “Козак Ось та москаль 
Ась” (режисер – Олексій Кравчук), “Лісова пісня” за 
Л. Українкою (режисер – Андрій Приходько) пока-
зали, відповідно: Львівський обласний академічний 
театр ляльок, Перший театр, театр “І люди, і ляльки”, 
Львівський молодіжний театр імени Леся Курбаса. 
Львівський академічний духовний театр “Воскресін-
ня” запропонував до фестивальної програми виставу 
“Америка” Б. Срблянович (режисер – Алла Федори-
шина), Національний драматичний театр ім. М. Зань-
ковецької – “Кассандру” Лесі Українки (режисер – 
Ігор Білиць). 

Широка театральна мапа цьогорічного, ХХІV 
Міжнародного театрального фестивалю “Мельпомена 
Таврії” засвідчила не лише його могутню географію, 
але й (що – головне!) довела єдність усіх мистців 
національної сцени (навіть, якщо вони на тимчасо-
во окупованих рашистами територіях). Український 
культурний фронт посідає сьогодні таку ж передову 
позицію, як і наші доблесні воїни ЗСУ. 

“Слово, моя ти єдиная зброє!” Велич нашого на-
ціонального духу не зможуть здолати жодні потуги 
невмотивованого, нецивілізованого і некультурного 
агресора. Принаймні, такі відчуття не залишали мене 
впродовж  цьогорічного перегляду вистав “Мельпо-
мени Таврії” у Львові. 
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Михайло КОБРИН, Іван ДУДИЧ, Ірина КРИВОРУЧКА

Вересень у Львові належить Соломії. Цього року – 
ювілейний. Холодний, такого львів’яни наче й не пам’ята-
ють. Не було такого. Сірий, вологий. Мокрий. Парк навпро-
ти Соломіїного дому мокрий. Листя на деревах не світиться 
золотавим, прозорим світлом. Не шелестить. Дерева укупі з 
людьми сторожко прислухаються. До виття сирен над містом. 
Чують виття. Ніхто чомусь не приспішує ходи. Не кидаються 
в укриття. Продовжують чинити все так, як чинили мить тому. 
Діти кидаються м’ячами. Закохані цілуються. Стара жінка 
ледве човгає ногами. Пес присів під кущем. Поет подумки 
дописує строфу вірша. Усе зовсім так, як під час зйомок пога-
ненького фільму. Рухаються всі, наче перед набридливим оком 
кінооператора. Якщо хочете, можете уявити собі, що в браму 
наріжного будинку, який випнувся кутом на дві вулиці  – Ка-
менярів та Соломії Крушельницької, входить симпатична 
панна в капелюшку, входить сторожко й боязко, озирається. 
Стискає нервово торбинку. Але це не через те, що виють си-
рени. Вона не спускається в укриття. Вона йде на побачення з 
рудим паничем, який мешкає в цім домі в сутеринах. Авжеж, 
як в укритті. Татко панянки був би невдоволений тим поба-
ченням. Панянка з доброго дому. Їй на ім’я – Ольга Рошкевич. 
Паничеві – Іван Франко. Через дорогу з вікна протилежного 
будинку дивиться на вулицю стара, дуже стара сива пані. Вона 
не бачить панянки. Того й бути не може. І це не тому, що має 
вже поганий зір. Просто вони розминулися в часі. Зате стара 

ÑВЯÒО ÑОЛОÌ²Ї КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ: 
150-РОК²В В²Д ДНЯ НАРОДЖЕННЯ
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пані бачить немолоду вже Соломію Крушельницьку, 
яка йде до філармонії, щоб з примусу “турботливої” 
влади відспівати свій останній концерт. Довести, що 
вміє співати і знає ноти. Стара пані була на тому кон-
церті й чула той спів Крушельницької. І пам’ятає це. 
Вона також пам’ятає виття сирен з тамтої ще, іншої 
війни. 

В Домі Соломії Крушельницької четверо лю-
дей провадять розмову про видатну, світової слави 
українську співачку. Це було десь за якісь пару день 
до першого масштабного масованого ракетного удару 
з боку росіян… Понад усією Україною.

 Михайло КОБРИН, директор Музично-мемо-
ріального музею Соломії Крушельницької: Якщо 
йдеться про те, ч о г о  саме ми хотіли, я к збиралися, 
як мислили вшановувати цю визначну дату – 150-літ-
тя від дня народження нашої Соломії, нашої геніяль-
ної краянки – якщо йдеться про це, то мусимо визна-
ти – ідей було набагато більше, було значно більше 
задумів, аніж можливостей їхньої реалізації, ні, зви-
чайно. ніхто не зволікав з роботою, ми розпочали все 
завчасу, і чому не змогли задумане здійснити в пов-
ному форматі – мабуть, не треба й пояснювати… Це 
не тільки знає й розуміє кожен. Це кожен відчуває... 
Це називається війна… Підла, нечесна, злодійська, 
загарбницька…

Ми тут ніби й самі живемо, в цьому домі, де ози-
вається Її фортеп’яно, де Вона приймала гостей...

Найважливіший проєкт, який сподівалися впро-
вадити – зміна експозиції; ми мали намір виконати 
ремонтно-реставраційні роботи в Музеї, нарешті 
усунути “настили”, відновити автентичні розписи, 

викінчити все глобально, щоб на роки затримати здій-
снене, – звичайно, нинішня наша експозиція доб-
ра, дуже добра, професійно виконана, однак їй уже 
тридцять років, зрозуміло, що нагально потребувала 
осучаснення; і хоч ми ані самі зали, ні історію не змі-
нювали, однак хотіли модернізувати, оновити, додати, 
використати придбані попередньо, заздалегідь всі су-
часні елементи, сучасні матеріяли. Хоч ми командою 
кілька років – так, бо направду кілька років – спере-
чались, що й де має бути використане, і як зберегти 
баланс, щоб втримати, залишити живою атмосферу, 
настрій будинку, кімнат… то все ж з іншого боку – 
домагалися, щоб з’явились цікаві сучасні елементи, 
які б вписалися в інтер’єр, і хай би не було їх багато, 
але щоб вони стимулювали зацікавлених відвідувачів, 
приваблювали молодь, студентів приходити, знайо-
митись з класичною музикою, пізнавати нове… Поки 
що вдалося дещо зробити хіба тільки дуже-дуже част-
ково – і то все ніби майже невидиме… Так, закупили, 
придбали техніку ще до війни, навіть приступили до 
реставраційних робіт, але, на жаль, не завершили, 
тоб то глобальний проєкт якось завис; ні, ми від нього 
не відмовилися й не відмовимося, будемо шукати 
кошти для реалізації всіх задумів. Будемо обов’язко-
во продовжувати: і ремонт, і реставрацію, і пошуки 
нових музейних матеріялів… Обов’язково. Маємо 
добрих, кваліфікованих майстрів, художників, рестав-
раторів. І дуже круту команду. Міська рада обіцяє й 
надалі підтримувати, надати нам додаткові кошти. 
Якось так без пишномовности хочеться запевнити: 
ми віримо в добру долю Соломіїного Дому. Так само, 
як у нашу перемогу над ворогом у цій війні.

Гаразд… Отже, це була така собі преамбула, ко-
ротке звідомлення про найголовніше наше завдан-
ня. Про наш глобальний проєкт. Саме так ми його й 
називаємо А тепер про інше – з приводу нових пу-
блікацій, що стосуються життя і творчости нашої 

Автентичні розписи в Домі Крушельницької. Реставраційні 
роботи виконує художниця-реставратор Ірина Гірна.
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Патронеси та самого Музею. Власне кажучи, Музей 
створив цілу бібліотеку завдяки випуску спеціяль-
них наукових та мистецьких книг. Така тут традиція, 
якої, здається, ніколи не порушували. Про книги, що 
над ними працювали упродовж трьох десятиліть тут, 
у Музеї Соломії Крушельницької, можна говорити 
окремо й докладно: фахово, досконало (я це кажу без 
перебільшення) опрацьовані наукові каталоги; при-
свячені життю і творчості співачки; окремі спеціяльні 
видання; оригінально виконані щорічні мистецькі 
календарі – їхня тематика пов’язана з іменем Соломії; 
спогади знаменитих митців, співаків, книги про них: 
…Михайло Голинський… Іра Маланюк… Добре оці-
нене видання “Міста й Слава”, Соломіїн оперний 
репертуар, її життєпис… 

Особливим подарунком цього року для читачів 
мала бути опублікована до ювілею книга спогадів 
галицької співачки, викладачки співу Одарки Бан-
дрівської. Авторка спогадів – особистість надзви-
чайно цікава: сама вартує значно пильнішої, ніж 
досі, уваги дослідників, науковців, музикознавців. 
Племінниця Крушельницької, а при тому і її учениця 
– вона зібрала й зберегла архів своєї тітки; архівні до-
кументи стали основою для заснування цього Мемо-
ріяльного музею. 

Упродовж тривалого часу над спогадами Бан-
дрівської працювала заступник директора Музею 
пані Галина Тихобаєва, готуючи до випуску видання 
з багатим іконографічним наповненням. Фактично 
книга вже є – текст набрано, усе відредаговано, тільки 
б видати! Частково залишалася проблема з фінансу-
ванням друку; міська рада, інші спонсори ладні були 
надати відповідні кошти. Але – доводиться, на жаль, 
повторювати: війна все перекреслила… Я вже казав, 
що хочемо виходити на молодих глядачів, збільшува-
ти число екскурсантів; ми, звичайно, дуже шануємо 
наших постійних відвідувачів, бережемо давнє і дуже 
щире, надійне коло друзів Музею, але поряд з тим 
хочеться, щоб це коло розширювалось. Сподіваємося, 
що допоможуть у тому й видавничі проєкти. Напри-
клад, нетерпляче чекаємо на вихід у Видавництві 
Старого Лева книги “Крушельницька від А до Я”, ро-
зрахованої на широку дитячу авдиторію. Зрештою, й 
для сімейного читання це чудовий матеріял. “Старий 
Лев” має багато цікавих локацій, розгалужену мережу 
книгарень для презентацій чи зустрічей – ми можемо 
працювати спільно з видавництвом. Добре буде, коли 
й ця дуже гарно задумана книга теж найближчим ча-
сом побачить світ і привабить до Соломіїної домівки 
багато юних відвідувачів.

Належить сказати, що під час ювілейних свят 
ми ще раз переконались, наскільки для нас важливе 
спілкування й спільна праця з колективом Львівської 
опери, Патронесою якої також є Соломія Крушельни-

цька. Оперний театр відвідують дуже багато людей 
(зараз, як знаємо, менше, нічого на те не порадиш): 
вистави в Оперному ваблять – люди приходять і 
слухають, і дивляться – хтось заговорить про Музей 
Соломіїн, решта прислухаються: “ага, треба піти!.”. 
Під час святкувань у фоє Оперного театру ми від-
крили виставку “Історія тріюмфу”– так, про життя 
і творчий шлях нашої видатної співачки. Куратором 
виставки припало бути мені, оформлення здійснив 
наш музейний художник Сергій Петлюк. Між іншим, 
Дзеркальну залу Оперного використали для дуже 
цікавого заходу. Завідувачка наукового відділу Музею 
пані Данута Білавич підготувала лекцію – “Відома і 
невідома Крушельницька”. Зібралося багато слухачів, 
серед яких – не тільки львів’яни; запрошення отри-
мували безкоштовні. Колеги – працівники театру – 
запропонували гарний формат виступу: коли Данута 
Ярославівна зупинялась, завершивши виклад певної 
історії – відповідно до тексту оповіді співачки Опер-
ного театру виконували згадувану в лекції арію. Як на 
мене, це було дуже гарно; на завершення прозвучали 
записи голосу Соломії Крушельницької. 

З того приводу, що не змогли випустити в світ 
нові книги, жалкували не тільки наші музейники.

А втім, все ж пощастило авторові роману “Кімоно 
для Баттерфляй” Олександрові Балабкові: його робо-
ту не можна сприймати як біографію співачки або ж 
як незаперечно наукове дослідження; автор аналізує 

Ìихайло КОБРИН, ²ван ДУДИЧ, ²рина КРИВОРУЧКА

Справа наліво: Міністр культури та інформаційної політики 
України Олександр Ткаченко, директор Музично-меморіяльно-
го музею Соломії Крушельницької Михайло Кобрин, директор 
Львівського національного академічного театру опери та 
балету імени Соломії Крушельницької Василь Вовкун під час 
відкриття виставки “Історія тріюмфу”. Львів, 2022 р.
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тему, викликає цікавість у читача; звичайно, твір цей 
відмінний від документального двотомника Михайла 
Головащенка чи й книги авторства Валерії Врублев-
ської, але, без сумніву, “Кімоно…” матиме широке 
коло читачів – цікаві тексти, нові факти, надзвичайно 
багато світлин, які не публікувалися досі…

Додам до того, що думали ми дуже пильно, як 
можна влаштувати свято в Музеї, який був фактич-
но зачинений. Адже тоді, 24 лютого, до завершення 
реставрації було дуже далеко; ми були певні, що на 
Соломіїне свято, за пів року, приймемо гостей як на-
лежиться, хоча у лютому кожен предмет неначе тільки 
ще шукав свого місця; довкола все – запорошене, 
нелад, але ж був ще час, місяці попереду… І враз часу 
не стало. Час зник… Пів року тривало так. Відновили 
тільки один зал, де для кожного було відкрито все і вся; 
відкрито – квітень-травень-червень; приходило багато 
охочих відвідати музей – ми прихищали вимушених 
переселенців, траплялися дуже цікаві люди, відбува-
лися розмови, зустрічі, фактично тут жили на початку 
війни, аж потім ми мусили відмовитися від цього,                                                                                                                                           
“переквартирували” – в нас не найкращі умови для 
проживання.

Чи були якісь записи в книзі відвідувачів? Зви-
чайно. як завше – писали про свої враження. Не раз 
писали. 

Незвичним був такий випадок. Коли ми відкри-
вали 23 вересня в Музеї виставку “Соломія Крушель-

ницька. Портрет Діви”, наші “кварти-
ранти” прийшли з розкішним вазоном 
квітів – у подяку за гарне прийняття в 
Музеї, вони відвідували чи не всі заходи.

Саме урочисте дійство розпочалося 
з покладання квітів і панахиди на мо-
гилі Крушельницької на Личаківському 
цвинтарі. Був присутній владика Воло-
димир, прибули представники Україн-
ської греко-католицької церкви, ще 
п’ятеро священників, так гарно й щиро 
все відбулося: хор “Гомін”; Владика: 
“Я не міг не прибути!”, тріо “Осанна” 
з Шевченківського гаю, гості з Італії, 
учасники 49-го фестивалю Джакомо 
Пуччіні, де виступали наші оперні співа-
ки, і Львівський оперний запросив їх на 
святкування. В Оперний на святковий 
концерт і на відкриття виставки завіта-
ли Міністр культури та інформаційної 
політики України пан Олександр Тка-

ченко, заступник міністра Галина Григоренко, заступ-
ник голови Державного агентства України з питань 
мистецтва та мистецької освіти Ольга Россошанська. 

 Перед початком урочистого концерту в Опері 
виступив з вітальним словом виступив директор теат-
ру Василь Вовкун; візуальний ряд концерту готував 
Сергій Петлюк; ми радили для використання ті чи 
інші відповідні світлини, обговорювали сценарій, 
консультували – зокрема, щодо фіналу, десь ми під-
казали, що найліпше і найдоречніше звучатиме “Ро-
димий краю…”; бо ж Соломія таки любила, кажуть 
дослідники, завершувати цією піснею свої концерти 
чи виступи, і це був дуже, дуже щемливий момент, 
власне, найяскравіші такі моменти – це Гранд-кон-
церт, коли виступали співаки, якщо не помилюся, усіх 
оперних театрів України, а наприкінці оголосили: 
“Зараз ви почуєте спів Крушельницької”; засвітився 
на екрані гарний портрет Соломії (пряму трансля-
цію дивились у десятках міст світу), так, звичайно, 
було там багато слухачів – українців, людей з нашої 
діяспори, і ось цей момент, коли голос Крушельни-
цької зазвучав, і всі учасники вийшли на сцену, і пе-
люстки квітів зверху сипалися на сцену… Ось так…

У Білій на Тернопільщині? Звичайно, у Білій теж. 
… 25 вересня ми поїхали – пані Олександра Кирик, 
наш старший науковий співробітник і я; урочистості – 
панахида на могилі отця Амвросія, і потім концерт 
у їхньому сільському клубі; приміщення клубу в до-
брому стані; були гості з Тернополя, бандуристи з 
Народного дому… Ось так Соломія відвідала бать-
ківщину. Відвідала в часі війни.

Іван ДУДИЧ, старший науковий співробітник: 
Киянка Вікторія Лисенко була донедавна досить 

“Загартована шляхетність”, Київ, 20 вересня 2022 р.
Музей костюму та стилю “Victorria Museum”.
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успішною бізнес-вумен. Надбавши певні статки, вона 
відійшла від бізнесу і зайнялася справами культури. 
З’ясувала для себе, що в Україні немає практики при-
ватних музеїв, хоча це й дуже цікавий напрямок діяль-
ности, пані Вікторія поїхала до Великобританії на 
спеціялізовані курси з музейництва. Закінчила вона 
їх, як ви вже, напевно, здогадалися, просто блискуче 
і вирішила провадити в Україні нову справу. І ось 
нещодавно у Києві з’явився приватний “Музей Вік-
торія” (Victoria Museum). Його власниця захопилася 
колекціонуванням костюмів, зокрема періоду кінця 
Х1Х – першої третини ХХ століття. Вона викупила 
один з давніх київ ських купецьких маєтків неподалік 
метра “Арсенальна”, зробила ремонт, враховуючи 
всі сучасні вимоги до музейних приміщень, якнай-
краще облаштувала фондосховище. В її колекції 
зберігаються близько двохсот суконь, убрань, а крім 
того – унікальні аксесуари підкреслюють характер 
свого часу. Готуючись минулого року до виставки, 
присвяченої святкуванню ювілею Лесі Українки, пані 
Вікторія дослідила близько 600 світлин, щоб добрати 
якнайточніше костюми відповідного крою, тканини, 
фактури різних матеріялів. Наш Музей був просто 
вражений, отримавши пропозицію від пані Вікторії 
щодо створення виставки, присвяченої ювілею Со-
ломії Крушельницької. Правда, звернулась вона до 
нас трохи запізно, та й не тільки брак часу… вій-
на завадила розгорнути повноцінну виставку…Тож 
вирішили скористатись пропозицією пані Вікторії – 
зайняти для експозиції на другому поверсі її музею 
велику вітрину, де вміщалося шість манекенів. 

 Для теми Соломії Крушельницької ми надіслали 
до Києва в електронному варіянті відповідні світли-
ни – наприклад, гіпотетично студентського періоду, 
часів краківських та варшавських (у Варшаві співачка 
тоді вже виступала як пріма). В запасах свого музей-
ного фонду господиня знайшла досконалі екземпляри 
одягу відповідного крою та фасону. В її колекції є 
твори живопису такого собі салонного, аматорсь-
кого штибу – такі, що відповідали напевно смакам 
тодішньої публіки. Власне, виразний історичний кітч. 
І нехай кітч, зате точно відображені смаки того часу. 
Ми маємо перший експонат на цій виставці, з яко-
го починався наш музей Соломії Крушельницької. 
І маємо фото Соломії (рік, очевидно, 1910) – вона у 
вечірній сукні з довгим- предовгим шлейфом. І влас-
не така сукня є у фонді музею Вікторії Лисенко, і 
їй, як справжній професіоналці своєї справи – мода, 
костюми – хочеться належно “одягнути” манекен …

Отже, у вітрині шість манекенів, один з яких – 
чоловічий: демонструє фрак, маринарку, циліндр… 
Вікторія Лисенко чудово пам’ятає набуті за кордо-
ном знання: наприклад, у нас дуже рідко “присутній” 
в музеях авдіогід, але господиня подбала про його 

Ìихайло КОБРИН, ²ван ДУДИЧ, ²рина КРИВОРУЧКА

“присутність”, оскільки у неї абсолютно автономний 
музей: авдіогід “говорив” голосами кількох наших 
наукових працівників (я теж записався), знайомлячи 
відвідувачів з експозицією та її завданням. На від-
криття прийшло багато людей, в тому числі – праців-
ники мінкульту, знані блогери, активні у соціяльних 
мережах та поширенні інформації. Одне слово, упро-
довж дня виставку відвідали з платними квитками 
(60 грн.) 250 осіб. Справжній аншлаг! Очевидно, киян 
могло привабити й те, що Соломія Крушельницька … 
ніколи не виступала на київських сценах – принай-
мні досі не було знайдено жодних документів, які б 
підтвердили такі її виступи. Тому, мабуть, для киян 
було дуже цікаво, що співачка хоч би в такий спосіб 
нарешті завітала до них… Ось так…

Київська виставка, як на мою думку, називалася 
дуже знаково: “Загартована шляхетність” – неначе 
зріз, що показує оперну діву нашій сучасності. 

 Ми з паном Михайлом Кобриним своє відряд-
ження на відкриття виставки мали можливість ви-
користати дуже плідно: кожен міг виголосити пів-
годинну доповідь про Соломію Крушельницьку, 
про її сценічну діяльність та гостинний дім – Музей 
співачки у Львові. Кияни та гості міста втішили нас 

Сторінка календаря, присвяченого 150-річчю від дня на-
роджен ня С. Крушельницької. Художниця – Олександра Квик.
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своєю присутністю й на двох лекціях. “Сара Бернар 
і Соломія Крушельницька. Життя для мистецтва” – 
такою була тема моєї першої лекції. Назва ще однієї 
справді заінтригувала слухачів: “Соломія Крушель-
ницька – Джоконда оперної сцени”. Тобто, чому – 
Джоконда? А ось чому! Погодьтесь, прецінь люди 
мислять переважно символами та образами. Тіль-
ки ж ніхто нині не згадує того, що Соломія справді 
є унікальною Джокондою. В опері з такою назвою 
(композитор – Амількаре Понк’єллі) вона виконувала 
заголовну партію. І її називали ідеальною Джокон-
дою. У наших фондах є декілька світлин співачки у 
костюмі її героїні. Коли Крушельницька завершила 
свою оперну діяльність, “Джоконду” перестали ста-
вити: не було такого видатного голосу, який би міг 
виспівати цю партію. Тільки в середині ХХ століття 

опера Понк’єллі повертається на сцену завдяки Марії 
Каллас. Після смерти цієї співачки “Джоконду” зно-
ву перестають ставити. Світ чекає появи нової ви-
датної співачки… Тому й звучить у темі бесіди таке 
своєрідне зіставлення. Нехай Соломію сприймають 
і пам’ятають як українську Джоконду.

… А тут, здається, враз виникла нагода перейти 
від усмішки Джоконди – до усмішки Соломії... Упро-
довж десятиліть утвердився чомусь такий стереотип, 
що Крушельницька – оперна співачка – поважна, су-
вора й не надто усміхнена. Ми спробували зламати 
таке міркування – нам допомогла це зробити виставка 
у Львові.“Соломія Крушельницька. Портрет Діви”. З 
приводу назви в нас довго точилася дискусія. Наші 
сучасники, здається, не надто сприймають окреслен-
ня “Діва.”. Як на мене, то Діва – особливо в часи 
Крушельницької – це надзвичайна красуня, красуня 
шляхетна, талановита й високоосвічена, вона володіє 
багатьма мовами… І – при тому усміхнена. В цьому 
переконують світлини, розташовані у музичному са-
лоні музею, тобто колишньої домівки співачки. Світ-
лини, запропоновані нашим відвідувачам вперше. 
Історію їхньої появи в Музеї, очевидно, розповість 
наша колега Ірина Криворучка. Їй у тій історії нале-
жить важлива роль…

….Вибачайте за патос, але це правда: попри усі 
тривоги, попри війну, усупереч ворогові ми вшановує-

Виставка “Соломія Крушельницька. Портрет Діви" 
у реставрованій музейній залі.
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мо своїх геніїв, ми пам’ятаємо їх, ми охороняємо їхню 
спадщину, відкриваємо її нашим сучасникам. І Музей 
продовжуємо ремонтувати – і водночас  пропонуємо 
шанувальникам мистецтва наші скарби з фондосхови-
ща. Кажуть, нелегко вдається художникам відтворити 
на полотні образ Соломії Крушельницької. Мабуть, це 
правда. Портрети або надто фотографічні, або надто 
фантазійні. І тим не менше, ми маємо полотно Любо-
мира Медведя, цей дивовижний золотий баланс між 
авторським домислом, фантазією – і тим, як реаль-
но виглядала Соломія. На почесне місце повернули 
ще одну дуже цікаву роботу – автор її Богдан Сойка, 
розчищаємо полотно, адже воно теж старіє, його тор-
кається пил…

Повернули на світло денне твори Ярослави Му-
зики, на одному з портретів її пензля – Соломія у 
старшому віці. За роботами Ярослави Музики ми 
звернулись до картинної галереї імени Бориса Воз-
ницького, тільки вони володіють у своїх фондах тво-
рами цієї художниці. Художник Анатолій Сидоренко 
відновлює оригінали портретів, а також їхні копії. У 
фондах галереї є дуже гарний портрет пензля тієї ж 
Ярослави Музики – Соломія у Віареджо… солом’я-
ний капелюшок, кошик… і – обов’язково зверніть 
увагу – легка усмішка на обличчі…Анатолій Сидо-
ренко зробив нам копію, і то дуже добру копію, яку 
можемо показувати людям…

Складність полягала також у тому, що розта-
шувати виставку було б добре у Золотій Залі (її ще 
називаємо “Зала слави”). 150 років – знакова дата, 

вона обов’язково повинна залишитись в історії. Але 
ж війна не поступилась перед мистецтвом, викори-
стовувати змогли тільки музичну залу... До речі, про 
копії визначних картин визначних художників. Копії 
часто сприяють популяризації творчости художників, 
іноді викликають особливе зацікавлення, інтерес у 
нашої публіки, і Соломії ось тут, на цьому портреті, 
ніби їй досі якихось тридцять років, і вона купує цю 
кам’яницю для потреб своєї сім’ї...

Ірина КРИВОРУЧКА, головний зберігач фондів: 
Рік тому ми зняли наші експонати, очистили експо-
зицію, щоб зробити реставрацію. Це було необхідно. 
Адже експозиція мала вже тридцять років, і я би ска-
зала, що вона за презентацією не застаріла, а просто 
дещо знищилася фізично. Як кожне помешкання по-
требує ремонту, так само й музейна експозиція. І були 
великі плани: провести реставрацію, зробити деякі 
нові акценти, але цього не сталось... Друге, що ми 
мали зробити: реалізувати видавничі проєкти. Книга 
Одарки Бандрівської і та книга в “ Старому Леві”. 
Чим ми можемо бути задоволені? Що ми все ж таки 
не припинили своєї роботи. Кожного року 23 вересня 
ми хвалилися тим, що могли запросити наших гостей 

Ìихайло КОБРИН, ²ван ДУДИЧ, ²рина КРИВОРУЧКА

Працівники Музично-меморіяльного музею Соломії Крушельни-
цької (зліва направо): Іван Дудич, Роксоляна Мисько-Пасічник, 
Михайло Кобрин, Данута Білавич, Анна Якимишин, Галина 
Огорчак, Ірина Криворучка, Олександра Кирик.
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на день народження Соломії, і завше готували вистав-
ку “Скарби Соломіїного дому”, і відбувався концерт, і 
був уродинний торт; цього року нам вдалося зробити 
тільки виставку. Виставка має такий акцент: зустріч 
з господинею цього дому, Патронкою цього дому. 
Назва виставки – “Портрет Діви”. Довго вирішува-
ли проблему назви. Була й інша гарна ідея – “Соло 
портрет”. Чому саме портрет? Була певна ідея. Її вда-
лося зреалізувати художникові Оресту Скопу, який 
став ініціятором художньої виставки, присвяченої 
співачці, і ця виставка перед 23 вересня відкрилась 
у Палаці мистецтв. Там представлені малярські ро-
боти львівських мистців, зі Східної України, зокрема 
з Харківщини, з Тернопілля – батьківщини Соломії-
ної; звичайно, не всі відгукнулися на заклик взяти 
участь у цій акції…так, звичайно, з огляду на воєнний 
стан… Виставка є цікава тим, що Соломія Крушель-
ницька – тема в образотворчому мистецтві дуже мало 
вивчена. Десь – то років 16 тому ми запропонували 
зорганізувати таку виставку. Був заклик – художники, 
малюйте Крушельницьку, творіть її портрет, адже 
у нас у Львові немає пам’ятника їй, адже варто би 
було поставити пам’ятник такій славетній мешканці 
нашого міста, хоч, може, зрештою, ми ще до такого 
чину не готові? Пригадуєте, ми так само довго чекали 
на пам’ятник Тарасові Шевченку. Тож ми закликали 
малювати, але малювати Соломію дуже важко. Як на 
нині, то нам відомі такі найкращі портрети, про які 
ми завжди говоримо. Це є робота Ярослави Музи-
ки – ми маємо в себе цю роботу – то з тих часів, коли 
Крушельницька вже була літньою жінкою; є портрет 
пензля Любомира Медведя, дуже гарна робота; ще 
також маємо роботу Богдана Сойки, портрет цей був 
намальований якраз тоді, коли ми робили експози-
цію на замовлення художників – експозиціонерів. 
Прижиттєвих портретів не збереглося, принаймні у 
нас в Україні. Обидві роботи Ярослави Музики – у 
фонді авторки, в картинній галереї. Виставка в Па-
лаці мистецтв надихнула нас зробити щось подібне 
у себе; і з огляду на те, що нам удалося придбати 
версії (комп’ютерні версії) фотопортретів Соломії 
Крушельницької, які досі не були відомі. Історія така: 
на фотосайті “Алані” (є такий Британський фотосайт, 
що займається презентацією, а також і продажем дав-
ніх та сучасних фотографій) нам пощастило знайти не 
відомі досі світлини – портрети Соломії Крушельни-
цької. Їх можна було придбати, цінова політика була 
різна, залежало від мети придбання. Кожен негатив 
коштував від 20 до 30 доларів, найменша ціна – 20 до-
ларів. Що ми мали робити? Купити негативи, видру-
кувати і представити в нашій експозиції. Зразу скажу. 
що спонсора знайшли. Нам придбали тринадцять 
зображень. Ім’я спонсорки знане в багатьох країнах. 
Це канадійка українського походження, фотографиня 

Таня Михайлишин-д’Авіньйон. Вона об’їздила всю 
Україну, вона перша, з тим відомим географічним 
журналом, приїздила до нас, щоб давати цілому світу 
матеріяли про голодомор.

 Фото Соломії Крушельницької не були відомі у 
нас. Вони ховають в собі певну загадку. Я повернусь 
до наших музейних фондів, щоби дещо розповісти. 
Музей має велику колекцію: фондова збірка – май-
же 25 тисяч предметів – і ще особистий архів, що 
не зник завдяки старанням трьох людей – Одарки 
Бандрівської, Михайла Головащенка та Івана Дер-
кача. В архіві зберігаються близько ста оригіналь-
них фотографій співачки. Ми маємо з ними чималу 
проблему: практично всі вони не датовані. Отже – 
в цьому й проблема, з датуванням, з атрибуцією 
справжній клопіт. Здебільшого ми навіть не знаємо, 
де було виготовлено більшість фотографій, як і ті, 
про які я вище говорила. Тобто, допускаємо дві версії 
з приводу цих останніх: ймовірно, зроблені вони в 
Чернівцях, 1911 року, а можливо, в Аргентині – коли 
Соломія гастролювала там у 1920- тих роках. Можна 
сказати, цікава тема для досліджень… На майбутнє. 
А нині ці фотографії стали своєрідною інспірацією 
для львівської художниці Лесі Квик, на підставі цих 
світлин вона створила календар на наступний рік, 
використавши форму колажу – вписала світлини у 
львівські інтер’єри, львівські урбаністичні пейзажі. 
Такого календаря в нас ще ніколи не було: Соломія 
на львівському вокзалі ; Соломія на тлі оперного те-
атру, біля свого будинку тут, у Львові. Ці колажі ми 
запрезентували ще на одній виставці, в місці, куди 
навідується чимало людей – у кав’ярні “Світ кави”. 
Біля каплиці Боїмів.

 Соломія, як вже згадували мої колеги, ніколи не 
виступала в Києві, не відвідувала вона Києва, здаєть-
ся, навіть на запрошення Миколи Лисенка. 

Цьогорічна ювілейна виставка в київському “Му-
зеї Вікторія” – чудовий приклад того, що нині зна-
ходяться в Україні шляхетні, освічені люди, готові 
жертовно дбати про піднесення нашої культури, про 
її популяризацію. Маю тут на увазі киянку Вікторію 
Лисенко.

 Так би мовити, “ друкованим” артефактом стала 
книга, що вийшла до ювілею Соломії Крушельниць-
кої – “ Кімоно для Баттерфляй” Олександра Балабка.

 З автором книги ми познайомилися чотири роки 
тому. Саме тоді у Львові відбувався книжковий Фо-
рум, який не міг не цікавити пана Балабка – журналіс-
та, письменника, перу якого належать близько десяти 
книг, зокрема про Коцюбинського, Лесю Українку, 
Винниченка… Того ж року почалась наша співпраця. 
Власне, з першої розмови, коли пан Балабко розповів, 
як почалася його літературна кар’єра. Закінчивши 
1987 року Київський університет імени Шевченка, 
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він працював у газеті “ Культура і життя”. Саме там 
відбулося знакове для нього знайомство з Михай-
лом Головащенком, відомим дослідником життя й 
творчости Соломії Крушельницької, і появою своєю 
найновіша, цьогорічна книжка пана Балабка завдячує 
саме тому давньому знайомству. 

 Наша співпраця почалася, як буває переважно, з 
екскурсії по музею, а далі – довга розмова про Кру-
шельницьку. І про те, що пан Олександр має намір 
писати про нашу видатну співачку. Мушу сказати, що 
до музею приходить багато дослідників, науковців, 
зацікавлених творчістю Крушельницької.

 Ми ділимося з ними усіма нашими набутками, ми 
відкриті для кожного. Пан Олександр збирався здійс-
нити подорож до Італії, де мав уже давніші контакти з 
українцями, які працювали, зокрема, в консульствах в 
Римі, Мілані, Віареджо – а там усюди колись проляга-
ли Соломіїні дороги. Ми тими стежками й дорогами 
теж мали можливість ступати. Скажімо, ми були зна-
йомі з графом Чезаріні, сином Соломіїної приятельки, 
який нам передав при зустрічі декілька дуже цікавих 
матеріялів, збережених в родині. Є це аргентинський 
паспорт Крушельницької, оригінальні фотографії: 
Соломія з родиною та Соломія в ролі Ельзи.

 Пан Балабко дуже тішився з кожної нашої інфор-
мації, як і з власної знахідки. В Італії йому відкрили 
не один архів. Він зробив копії цікавих документів в 
архіві Мілана, в мерії Віареджо: після смерти свого 
чоловіка, Чезаре Річчоні, згідно з його заповітом Со-
ломія весь архів і бібліотеку передала саме до мерії, 
де вони зберігаються досі. Серед тих документів є чи-
мало таких, що стосуються нашої славетної співачки.

 Оскільки основою сюжету найновішої книжки 
Олександра Балабка є історія постави опери Пуч-
чіні “ Мадам Баттерфляй”, то важливо сказати, що 
неймовірно цікаву інформацію він здобув у Брешії. 

Саме у цьому місті відбулася друга, після міланської, 
прем’єра “Мадам Баттерфляй”. 

 У нашому музеї автор книги “ Кімоно для Баттер-
фляй” мав доступ до всього, що могло його цікавити, 
могло йому слугувати як вказівник на шляхах до точ-
ної оповіді. Він уже знав, вивчивши наші відповідні 
архіви, з чого міг починати пошуки в Італії, довкола 
яких ситуацій може обертатись оповідь… Водночас і 
наші архіви поповнювалися документами та цікавою 
інформацією, отриманою від Олександра Балабка.

Ми маємо світлину з повторної прем’єрної виста-
ви “Мадам Баттерфляй” – у заголовній ролі Соломія 
Крушельницька; група виконавців – співаки та дири-
гент – Клеофонте Кампаніні; для нас дуже важливо, 
що пан Балабко з’ясував, в якому фотосалоні зробле-
но світлину, і зафіксував, хто саме зображений на ній. 

Цікавими й новими є для мене у книжці про Со-
ломію деталі й акценти, що стосуються її гастролей 
у Парижі з ваґнерівським репертуаром, ймовірної 
співпраці зі знаменитим Полем Пуаре – французьким 
кутюр’є, який творив для неї театральні костюми, про 
знайомство з Елеонорою Дузе. 

 Донедавна було відомо, що один із французьких 
журналів після виступів Крушельницької в “Лоен-
ґріні” вмістив статтю про неї, ми бачили також гра-
фічний портрет (з підписом Е. Lövi) Соломії в ролі 
Аїди. О. Балабко з’ясував, що автором портрета є 
художник родом з Варшави – Едвард Леві. Для музей-
ників, які працюють над кожним фактом, дбаючи про 
можливе створення в подальшому якнайдосконалішої 
книги-життєпису про співачку, такі факти, докумен-
тально підтверджені, просто безцінні – безцінні, зо-
крема й тим, що відкривають не раз нові дороги для 
пошуків. 

 Поруч із Крушельницькою вимальовується яск-
рава галерея відомих музикантів, співаків, компо-
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зиторів, інших митців. І, як пояснював Олександр 
Балабко, імена таких людей він не раз знаходив у 
публікаціях на шпальтах газет, у журнальних стат-
тях, оглядах, навіть в інформаціях, що стосувалися 
так чи інакше Соломії. Саме такі матеріяли ставали 
для автора книги (та й не лише для нього) важливим 
джерелом вивчення долі й життєвих шляхів співачки.

 І тут, хай там як, а мимоволі спливає на думку: 
а чи не надто дрібно, вузько ми пишемо нині про 
культуру, про мистецтво й театр? Чи не бракує нам 
поважних знавців і знавчинь, оцінкам і міркуванням 
і записам яких повірять сучасники й ті, хто, може, 
забажає щось довідатись про нинішніх митців через 
сто чи й сто п’ятдесят років? І ще неймовірно ціка-
во: а як називатимуться ті джерела знань? Знаєте, 
часом буває гірко, коли із гурту відвідувачів музею 
чуєш настирливе: “… от гарно, дякуємо, ви так ба-
гато оповіли… та от якби… щось таке… ну, таке… 
пікантне…”. Авжеж, Соломія Крушельницька писа-
ла колись до Михайла Павлика: “…скільки бруду та 
інтриг мені треба було витримати…”. І не лукави-
ла, запевняючи, що треба мати велике замилування 
до музики, аби пускатися в той глухий світ. Не раз 
траплялося, що в часі криз зачинялись двері театрів, 
і з’являлось у пресі повідомлення: театр зачине-
ний через брак свідомости й громадського глузду, 
і була це правда, театрам не раз важко було вижити. 
Брак фінансів, брак вирозумілих і талановитих ви-
конавців, міждержавні і міжтеатральні конфлікти, 
часом фатальна байдужість глядачів.

 Відповідаючи на скеровані в її бік докори вар-
шавської преси (а докорів не бракувало, зокрема, з 
боку польської критики й польської публіки, що праг-
нула мати Соломію лише для себе), Крушельницька 
відкидала всілякі інсинуації й казала: я українка, я 
ніколи цього не приховувала, і ніколи задля вигоди й 
успіху не ставатиму під чужі прапори... 

 Усі презентації книги “Кімоно для Баттерфляй”, 
що відбулися у Львові під час ювілейних свят, збира-
ли зацікавлених львів’ян і – як часто пишуть – гостей 
міста, яких у нас тепер аж ніяк не мало, і були серед 
них такі, котрі зустрілись із Соломією вперше. Ми їм 
усім сердечно раді. Ми хочемо їх бачити і тепер, і в 
годину переможного миру в нашому краї… 

 Знайомство з Соломією та з книгою про неї, з 
автором цієї книги стало важливою й невід’ємною 
часткою свята. Книги – це ще один гарний такий ак-
цент. Це мова про Соломію, про високе мистецтво, 
про світових митців, тут багато інформації, гарно і 
легко поданої. Це – дозволю собі так сказати – своє-
рідний путівник містами Італії, сповненими чару 
музики: Мілан, Неаполь, Брешія… Крім того, для 
нас під знаком плюс є співпраця з паном Балабком. 
Матеріялу надзвичайно багато, ми це знаємо, часові 

й географічні рамки виступів і поїздок є настільки 
широкі, що ми упродовж багатьох років ще будемо 
знаходити все нові й нові документи й артефакти, 
котрі стосуються творчости й життя Соломії. Частина 
з них лягла в основу презентованої у Львові книги: 
історія постановки опери Пуччіні – і “Мадам Баттер-
фляй” в житті найкращої виконавиці цієї ролі. Ще 
інша велика частина знайде в копіях місце у наших 
музейних фондах – ми ж з “ шукачем скарбів” спів-
працюємо. Книга завершується яскравою фразою: 
“Сто Баттерфляй – і баста!”. Так сказала Соломія піс-
ля своєї сотої вистави “Мадам Баттерфляй”.

 Подальший задум автора книги про Пуччіні й 
славетну українську співачку – узятися якнайшвид-
ше за нову тему – Соломія у Віареджо. Матеріялів 
вже нині – і в нас багато, і в архіві автора не бракує. 
Віареджо – як на мене – дуже гарний період у житті 
Соломії. Гарний і світлий. То що ж, будемо чекати, 
як розгортатимуться події, який контекст зазвучить. 

Я маю таку тиху мрію: можливо, пощастить при-
вернути увагу, як то кажуть, потрібних людей до теми 
й проблеми будинку Саломе у Віареджо. Будинок збе-
рігся, і здається реальною думка про те, що Україна 
могла б його викупити, і створити там Український 
Дім, і частка його, гадаю, цілком справедливо могла 
б належати памяти Саломе. Адже, здається, наші кон-
такти з Італією поступово набувають нових форматів.

 І ще маю надію, що розв’яжемо дві фантастичні 
Соломіїні загадки: чи знайдемо колись у когось у ста-
рих альбомах, убраних в шкіряну, вже потерту оправу, 
Соломіїні львівські світлини? Невже вона ніколи не 
фотографувалась у Львові? А ще – невже ніколи не 
виступала на київській сцені? Якщо немає про те ані 
слова, це не переконує, що події…. не було. 

Так, з наближеною докладністю,  зафіксували 
ми розмову про   ювілейні дні  Соломії Крушель-
ницької. Таким був Соломіїн  вересень 2022 року. 
Львів – Київ – Тернопілля – географія  ювілейних 
урочистостей. А ще якось по-особливому   ім’я  ви-
датної співачки  поєднало  усі мистецтва – театр, ма-
лярство, спів, літературу, музейництво, фотографію, 
ба навіть більше – вид мистецва – відеозапис. Цей 
сучасний напрямок діяльности  Музею досконало  
провадить старший науковий співробітник Роксоляна 
Мисько-Пасічник.

Відкриття виставки "Соломія Крушельницька. 
Портрет Діви" та інші сюжети з музейного життя 
можна переглянути на каналі Музею в You Tube: “Му-
зей Соломії Крушельницької у Львові”. 

Усі відеоматеріяли об’єднані в цикли – “Співає 
Соломія Крушельницька”, “Виставки”, “Друзі му-
зею”, “Зіркові гості”, “Фонд записів”, “Музичний 
олімп Львівської опери”, “Моя музейна історія”, 
“Соло мія Крушельницька в моєму житті”. 
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Світлина МАКСИМЕНКО

Російсько-українська війна 24 лютого 2022 року 
поділила світ на два полярні світоглядні полюси: 
до війни та після, за тиранію та проти неї... Міль-
йони біженців з України (здебільшого жінок та ді-
тей) у мирні европейські країни: Польщу, Чехію, 
Францію, Німеччину, Італію, Англію та ін., стали, 
на жаль, нормою соціо-культурного ландшафту. Пе-
ребуваючи всередині воюючої країни (яка на своїй 
території мужньо, впродовж 9-ми місяців, показує 
безприкладний героїзм та вмотивованість визволь-
ної боротьби Збройних сил України – ЗСУ – про-
ти агресора – росії), підсвідомо спіймала себе на 
численних змінах усталених раніше (в мирний час) 
моральних та світоглядних цінностей, пріоритетів. 
Змінився світ довкола нас, змінилися й ми. І цей 
процес триває, жорстко і активно поляризуючи сві-
топростір на контрастні (без характерних раніше 
пастельних, дипломатичних толеранцій, які, очевид-
но, дали можливість розв’язати нашому східному 
сусідові-аг ресору зухвалу війну) полюси: добра і 
зла. Як би Біблійно не звучали сьогодні ці слова, але 
саме вони найточніше відображають ті дії, ідеологе-
ми, якими зараз керується світ. На рівні приватному, 
суспільному, глобальному. 

Вирішивши одразу, що нікуди під час війни за 
межі України не виїжджатиму, не засуджувала, од-
нак, тих, хто вчиняв по-іншому: у кожного з нас – 
вільна душа і право власного вибору. Перебуваючи 

“всередині” України, важко усвідомити ті процеси та 
масштаби, свідками яких ти стаєш.  

Завдяки програмі Erasmus + (угода про навчання 
для персоналу), на запрошення колег з відділу філо-
логії Вроцлавського університету (з яким триває ба-
гатолітня угода про співпрацю та наукові стажування 
між студентами та викладачами катедр театрознав-
ства та акторської майстерности факультету культури 
і мистецтв Львівського національного університету 
імени Івана Франка), мені, разом з колегами (у різний 
час тут стажувались викладачі цієї катедри Софія 
Роса-Лаврентій, Роман Лаврентій, Мирослава Цига-
ник) вдалося 24-29 серпня 2022 р. відвідати Вроцлав. 
Враженнями від цієї поїздки хочу поділитися. 

Експозиція. Сівши у комфортабельний нічний 
автобус Київ-Вроцлав та провівши у дорозі понад 
шістнадцять (?!) годин (з них вісім – на україн-
сько-польському кордоні, точніше, у черзі на мит-
ниці), важко було не помітити гендерну особливість 
контингенту пасажирів: понад 90% – жінки і діти. 
Настрій у салоні – стримано-спокійний. Мова спіл-
кування – домінуюче українська (хоча більшість па-
сажирів, звісно, були російськомовними). У салоні не 
було вимушених емігрантів (які, очевидно, виїхали за 
кордон раніше), очевидно, у салоні знаходились і такі, 
хто їхав відвідати членів своїх родин (дітей, онуків). 

Враження перше. Коли минула ніч, й почало 
світати, і нарешті ми перетнули митний кордон, на 

КОЛЬОРИ НАУКОВОЇ ÑП²ВДРУЖНОÑÒИ 
(Враження учасника програми “Erasmus+”)
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польській стороні, простонеба, вже працювало імпро-
візоване кафе. Пасажири з дітьми сіли перекусити. За 
барною стійкою із кількома столиками господарювала 
молода пара, вони запрошували пасажирів автобуса з 
України перекусити, випити кави, чаю. Безоплатно. 
На екрані мого телефона позначилась дата: 24 серпня, 
час – 6. 00 год. Ще через шість годин наш автобус 
прибув на кінцеву зупинку: Вроцлав! 

Зав’язка. За положенням угоди “Erasmus+” кожен 
з її учасників обирає наукового опікуна, керівника з 
польської сторони. Мені пощастило: знана дослід-
ниця польського альтернативного театру, професор 
Вроцлавського університету Магдалена Голачинська 
погодилась бути науковим консультантом мого ста-
жування. Пошуки джерел, визначення пріоритетів, 
особиста щира участь та зацікавленість професорки, 
її відкритість до вирішення усіх виробничо-органі-
заційних проблем, стали запорукою змістовної та 
насиченої програми серпневого перебування у Вро-
цлаві. За дужками тут залишу чи не найсильнішу, 
задавнену емоцію: на другий день війни, у лютому, 
в моєму мобільному висвітився незнайомий номер. 
Телефонувала “Магда” (Голачинська). Пропонувала 
допомогу, підтримку, голос бринів обуренням, три-
вогою і вболіванням за долю українців… 

Сердечна відкритість кожного поляка, з ким 
доводилось контактувати протягом короткого терміну 
стажування у Вроцлаві, стали чи не найпотужнішим 
мотиватором до розвитку теми культурологічного 
дослідження: сучасні українсько-польські культурні 
контакти в умовах війни.

Юстина Коваль, аспірантка відділу філології 
Вроцлавського університету, дослідниця сучасно-
го польського театру, перебуваючи у серпні на за-
вершальному етапі написання своєї кандидатської 
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дисертації (та у відпустці!), ініціювала, однак, наші 
виробничо-приватні спілкування, сприяла у пошуку 
джерел, необхідних контактів. 

Домініка Кавалерович, директорка Вроцлавсько-
го інституту культури, оперативно, у режимі онлайн, 
ознайомила авторку цього допису з міською програ-
мою (за різноманітною тематикою: гуманітарна, еко-
номічна, освітня, культурна, соціяльна, юридична, 
оздоровча та ін.), котра діє в місті з моменту початку 
війни в Україні. “Громадяни потребують допомо-
ги, тому вся Польща віддана підтримці людей, які 
постраждали від війни. Подивіться, що ви можете 
зробити як мешканець Вроцлава! Не будьмо байду-
жими до долі наших сусідів, які борються за рідну 
землю”, – читаємо проникливе звернення на офіцій-
ному сайті установи1. 

Дії Польщі щодо біженців з України, події, свід-
ком яких довелося мені стати у серпневі дні перебу-
вання у Вроцлаві, можна окреслити лише як: Куль-
мінація!

За даними Міністерства внутрішніх справ і адмі-
ністрації, від початку війни до 4 вересня польсько-
ук раїнський кордон перетнуло 5 мільйонів 676 тисяч 
українців, 75% з яких дорослі громадяни України2.

Як інтегруються у польському суспільстві укра-
їнські біженці? Які соціяльно-мистецькі програми 
пропонують нашим співгромадянам у Республіці 
Польща? Як культурно-освітні заклади, театри про-
вадять свою роботу в умовах війни в Україні, які акції 
та програми організовують? Проілюструю тут лише 
окремі, зокрема, пропозиції Вроцлавського інституту 
культури: “Безоплатна освіта для дітей з України”. 
Або “Казка, яка має допомогти дітям почуватися 
впевненіше на новому місці, куди вони потрапили, 
створена завдяки ініціятиві Dr. Юстини Зілковської, 
проф. SWPS University та проф. Даріуша Галасін-
ського з Вроцлавського університету”. Чи: “Вроцлав 
на мовах світу. Соціяльну кампанію “Вроцлав на мо-
вах світу” проводить Вроцлавський інтеграційний 
центр. У рамках кампанії поляки та іноземці зустрі-
чаються між собою, вивчають мову через інтегра-
цію або знайомляться з культурою нашої країни. Це 
відповідь на потреби жителів Вроцлава, які хочуть 
пізнати і зрозуміти своїх сусідів з різних країн, а 
також на потреби іноземців, які хочуть зрозуміти 
поляків і дізнатися про їхню культуру, відчути себе 
рівноправною частиною польського суспільства та 
знайти роботу в Польщі (де незнання польської мови 
часто є перешкодою)3”. За браком площі обмежую 

1 https://www.wroclaw.pl/pomagamy/wroclaw-dla-ukrainy
2 https://vpolshchi.pl/skil-ki-bizhenciv-pribulo-do-pol-shi-

novi-da-6811556578921088a
3 https://www.wroclaw.pl/pomagamy/wroclaw-dla-ukrainy

тут обшир і перелік колосальної кількости програм, 
інституцій, служб, які працюють нон-стоп. В усіх 
сферах життя: матеріяльного і духовного. 

Національні заклади культури не стоять осторонь 
проблем України. “Ми готуємо проєкт, який звору-
шує серця і дарує надію! Завершуємо запис і монтаж 
кліпу для України виробництва театру “Атенеум” 
за участю спеціяльних гостей і студентів Театраль-
ної академії. Олександр Зельверович – у Варшаві, 
Варшавська кіношкола та Музичний університет 
імени Фридерика Шопена. Проєкт ініційований та 
керований незамінним Войцехом Борковським у співп-
раці з Каролем Кусом та командою TARAKA”4.

“Дві наступні вистави “Одруження” в Театрі 
ім. Ге лени Моджеєвської у Легниці (постановник 
Пьотр Цеплак) буде забезпечено написами україн-
ською мовою, українськими субтитрами та пільгови-
ми квитками для власників українського паспорта5”. 
Далі, там же, читаємо: “Це данина поваги громаді, 
яка ще зростає у нашому місті, яка лише за оцінками 
Legnica Special Zone Ekonomiczna представлена   що-
найменше 3000 людей на річці Качава. професійно ак-
тивні люди… У нашому театрі ми це робимо вперше. 
Але знаємо, що ми не єдині в Польщі. Ми задовольня-
ємо очікування нових і дедалі численніших мешканців 
нашого міста ще й тому, що бачимо нагальну потре-
бу в учинках, які зруйнують упередження та зупи-
нять зростання ксенофобії, – пояснює Яцек Гломб, 
директор театру Modrzejewska в Лєгниці. І зазначає, 
що вибір вистави також був не випадковим. Адже 
автор “Одруження” Микола Гоголь народився в 
Україні”6. Не зайвим буде тут зазначити: супереч-
ка щодо причетности Миколи Гоголя до української 
літератури всіляко заперечується нашими східними 
сусідами, росіянами, тими, хто сьогодні воює з Укра-
їною. Після знищення рашистами Маріюпольского 
театру та масової загибелі там мирних громадян, 
театральні діячі Варшави, з нагоди Міжнародного 
дня театру, підготували акцію-послання. “Щороку 
авторів послання обирає Польський центр Міжна-
родного інституту театру ITI. Тепер він доручив це 
завдання жіночій групі Dramatyczny Kolektyw, яка з 
вересня очолюватиме Варшавський драматичний те-
атр під керівництвом Моніки Стрженпки. Послання 
було зачитано в символічному місці – зі сходів Палацу 
культури і науки, “подарунка” радянської нації поль-
ському, символу панування СРСР в епоху “залізної 
завіси”… “У Маріюполі знищено театр. Його треба 

4 https://teatrateneum.pl/?p=36610   
5 https://regionfan.pl/teatr-modrzejewskiej-gra-dla-

ukraincow/
6 https://regionfan.pl/teatr-modrzejewskiej-gra-dla-

ukraincow/
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відбудовувати. Перш ніж це розпочнеться, пока-
жімо Путіну та тим, хто виконує його накази, що 
світ бачить кожен їхній злочин і судить їх. Заявімо 
російському суспільству, що має визнати правду та 
протистояти насильству у своїй країні. Поставмо 
напис ДЕТИ перед кожним театром у Польщі та у 
світі. Нехай світом пронесеться цей напис-вигук: 
ДЕТИ ДЕТИ ДЕТИ… Нехай почує його злочинець і 
зрозуміє, що він убиває нас усіх. Хай це почує Україна 
і знає, що ми всі з нею. Нехай світ почує це і почне 
працювати над новим майбутнім”7. 

Вражає розмаїттям української тематики, репер-
туару, жанрів (серед них читання драматичних тек-
стів, документів) та складом виконавців (в тому числі 
із України) широка мапа заходів:

2.04.2022 р. 19:00: Благодійний концерт “Серцем 
з Україною” Парк Кулінарії, вул. Królewiecka 161. 
Wrocław Maślice Kultura Brzmienia Foundation запро-
шує на благодійний концерт “Серцем з Україною”, 
який відбудеться в Маслацлах. До участи в проєкті 
ми запросили видатних музикантів зі світу джазу та 
розваг, виступатимуть: Наталя Щипуля, Оля Туро-
нь, Маржена Словік, Кася Бергер, Алєк Цешляк, Пау-
ліна Цинкар, Лешек Залеський та Лукаш Бжовський.

Вхід на цей захід вільний, ми граємо задля доброї 
справи, щоб підтримати дітей з України.

08.04 | 19: 00-21: 00 Разом для України – кон-
церт / Разом для України Wrocławski Klub Formaty, 
ul. Самборська 3-5. Щиро запрошуємо на благодійний 
концерт, усі кошти від якого будуть спрямовані на 
підтримку гуманітарних акцій в Україні!

У клубі Formaty у Вроцлаві виступатимуть чо-
тири гурти, які виконують музику польською, укра-
їнською та лемківською мовами.

Виконавці: “Coolбаба”, Гурт н’лем фолк, Re-
Karpaty та ZEMLA.

28.03 | 19:00 Ірмос за Україну. Українські духовні 
та народні пісні Ірмос для України. Українські давні 
духовні наспіви та пісні… (за участи Наталії По-
ловинки – С. М.). Синагога під Білим Лелекою, вул. 
Павла Влодковіца 7, Вроцлав. Вони співатимуть-
ся з вдячністю до польського народу, який став на 
спільному фронті на благо українця. Разом із тра-
диційними українськими піснеспівами прозвучать 
ірмоси – православні піснеспіви ранньохристиянської 
літургії. Під час цього особливого вечора крик зем-
лі до неба зустрінеться з даром, що спуститься з 
неба на землю, таким чином зцілюючи людину і весь 

7 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura 
/2159917,1,polski-teatr-dla-ukrainy-niech-putin-i-swiat-uslyszy-.
read

світ разом з нею. Концерт присвячуємо народу-воїну 
України, який стоїть щитом для Европи і захищає 
цілий світ від війни путінської росії. І з вдячністю 
народу Польщі, який піднявся єдиним фронтом на 
підтримку українців. ІРМОС – співи з ранньохри-
стиянської літургії виконуватимуться у поєднанні 
з традиційними українськими піснями…” 8.

Відділ польської філології Вроцлавського універ-
ситету провадить активну науково-пошукову роботу 
у царині сучасних геополітичних та соціокультурних 
досліджень, зокрема театру в часи екстрем. Видання 
найновішого збірника “Teatr zаangażowany w Polsce 
i na Świecie. Wrocławski Zeitteatr” (Redakcja M.Go-
laczynska, J. Kowal, P. Rudzki. Kraków, 2021. 245 s.), 
присвяченого актуальним проблемам світового 
театрального руху, монографія М. Голачинської 
“Mozaika wspólczesnośći. Teatr alternatywny w Polsce 
po roku 1989” (Wrocław, 2002. 227 s.) презентують, 
зокрема, широкий географічний та тематично-пошу-
кову простір театральних досліджень в сучасному со-
ціо-культурному процесі. Знакові спектаклі класиків 
польського альтернативного театру ніколи не стояли 
осторонь проблем війни у світі: Т. Кантор, Є. Ґро-
товський, режисер П. Шкотак, сучасні діячі “Театру 
Восьмого Дня”, “Бюро подорожі” та ін. порушують 
болючі проблеми війни та миру, стверджуючи: чужої 
війни не буває, точиться вона на Балканах, у Сараєво, 
Косово, Грозному чи у Варшаві9! 

Не залишатись осторонь! Не мовчати! Кричати! 
Волати до всього цивілізованого світу, на всіх рівнях 
про несправедливість, загарбницьку, жорстоку війну 
сьогодні агресорки росії проти загальнолюдських 
европейських цінностей свободи, демократії, куль-
тури і гуманізму! Цими щоденними діями і вчинка-
ми висловлюють сьогодні наші польські побратими, 
усе громадянське суспільство Польщі свій рішучий 
протест проти середньовічної дикости, сліпої агресії, 
тоталітаризму авторитарної влади путіна.

Жовто-блакитними прапорами поруч з біло-чер-
воними прикрашені сьогодні державні, приватні, 
світські та релігійні установи Польщі. І це не про-
сто кольори співдружности, а дух нашого спільного 
прагнення бути разом: у навчанні, молитві, праці, 
творчості, свободі та перспективі пошуків для зна-
ходження непростих рішень. 

Розв’язка залишається бажаним і обов’язковим 
компонентом завершення цієї історії. 

8 https://www.wroclaw.pl/pomagamy/wroclaw-dla-ukrainy
9 M.Golaczynska. Mozaika wspolczesnosci. Teatr altrernatywny 

w Polsce po roru 1989. Wroclaw, 2002. S. 108
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КНОК, АБО ÒР²ЮÌФ ÌЕДИЦИНИ
П’єса. Вперше українською. Переклад Маркіяна Якубяка

Дійові особи

Кнок
Лікар Парпале
Муске
Бернар
Бубняр-вістун
Перший парубок
Другий парубок
Сіпіон
Жан
Пані Парпале
Пані Ремі
Жінка в чорному
Жінка у фіолетовому
Служниця
Голос Марієти (до присутніх у почекальні)

Діється вся історія всередині або поблизу старомодного, початку ХХ століття, автомобіля. 
Кузов ─ громіздкий дубль фаетон, перероблений на спортивну модель з допомогою металевих 
листів. Ручки масивні, мідні. Капот маленький, у формі грілки.
Автомобіль вирушає від привокзального майдану. Їде далі горами. Весь час лише вгору.

Жюль Ромен (1885-1972). Прозаїк і драматург. 
Член Французької академії. Автор відомого рома-
ну-епопеї “Люди доброї волі”. “Кнок” ─ сатирична 
комедія. Кнок, малоосвічений лікар, спритно пере-
конує наївних мешканців, що вони хворі, й нібито 
лікує їх. Люди вірять шельмі, тож він отримує ко-
лосальний зиск. Так виглядає масовий гіпноз. Роль 
Кнока (в театрі й кіно) виконав свого часу знаме-
нитий французький актор Люї Жуве.
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ДІЯ НА ОДНУ ЯВУ
Кнок, лікар Парпале, пані Парпале, Жан

Лікар Парпале
Шановний колего, з багажем усе гаразд?
Кнок
Так, так, гаразд, пане докторе.
Лікар Парпале
Жан поскладає все біля себе. Ми займемо задні сидіння. Місця – аж, аж. 
Сидіння м’якенькі! То вам не так, як у тісних сучасних авто!
Кнок /До Жана, який переносить валізу/
Обережніше. Там, знаєте, інструменти. Делікатні…

Жан укладає багаж.
Пані Парпале
Наш автомобіль спортивний. Мені буде жаль його продати.
Кнок здивовано зиркнув на автомобіль.
Лікар Парпале
Ще б пак! Спортивний. Та ще ретро дубль фаетон.
Кнок
Ага, ага.
Переднє сидіння вгинається під багажем.
Лікар Парпале
Багаж увесь вмістився! І Жанові буде зручно. Ох, жаль, можна було ще дещо прихопити 
зі собою. Моя машина показала б – справжній віртуоз. 
Кнок
Містечко далеко?
Лікар Парпале
Одинадцять кілометрів. Знаєте, для пацієнтів нема кращого. Можна потягом. 
Хворі не скаржаться. До лікарні не треба через центр.
Кнок
А якщо  автобусом?
Лікар Парпале
Справжнє одоробло. Краще пішки…
Пані Парпале
У нас без авто зась.

У Кнока скромний вигляд, і він ніби не реагує.
Жан /До лікаря Парпале/
Ну то як, їдемо, чи що?
Лікар Парпале
Авжеж, авжеж, друже, заводь.

Жан вовтузиться. Заглядає під капот. Відкручує свічки. Перевіряє іскру.
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Пані Парпале /До Кнока/
Уздовж дороги ох які пишні краєвиди! Знаєте, Зенаїда Флеріот описує їх у своєму ро-
мані. Найкращому. Не пригадаю назви. /Сідає в авто, до чоловіка./ Ти, гадаю, будеш на 
відкидному? Доктор Кнок сяде поруч зі мною Так краще буде милуватися краєвидами…

Кнок сідає ліворуч від пані Парпале.
Лікар Парпале
Місця достатньо. Троє помістяться. Ну, хіба задля панорами. Я не проти. Нам буде 
зручно. /Виходить і підходить до Жана./ Гаразд? Іскра? На двох циліндрах? Не забудь 
протерти свічки! Знаєш, одинадцять кілометрів! Не жарти. Обмотай карбюратор. Не 
шматиною, а шаллю. /Сідає в авто./ Чудово! Чудово! /Вмощується на своє сидіння./ 
Пардон, колего, я на відкидному. Справжній розкладний фотель.
Пані Парпале
Дорога до самого Сен-Моріса увесь час вгору. З усіма цими пакунками ми пішки збо-
жеволіли б. А машиною просто насолода.
Лікар Парпале
Свого часу, шановний колего, я бавився в музу. Склав було чотирнадцять рядочків, 
сонет, про нашу чудову природу. Боже, зараз, пригадаю. “Урвища глибокі, пасовиська 
широкі…”.
Пані Парпале
Альберте, не зациклюйся на “глибокі”. У першому варіянті було “Безодня урвищ”.
Лікар Парпале
Авжеж! Авжеж! /Чутно як торохкоче двигун./Чуєте, шановний колего, як чудово пра-
цює двигун. Не встиг покрутити, і маєш… запустив… один… два… усе… усе! Їдемо.
Жан сідає за кермо. Авто рушає. Краєвид змінюється.
Лікар Парпале /Трохи помовчав/
Повірте, шановний наступнику! /Поплескуючи Кнока./ Відтепер усі мої клієнти ваші. 
Якби дорогою хтось зауважив мене і замахав руками – захоче спинити для консультації 
– то попри швидкість зупинимось. Я вийду й скажу: “Не до мене, ваш лікар ось!”       /
Вказує на Кнока./ А потім і носа не вистромлю. /Чутно, як торохкотить двигун/. Хіба 
самі покличете мене на допомогу, для діягнозу /Чутно, як торохкотить двигун./ Вам 
пощастило – знайшли такого дивака, як я.
Пані Парпале
Мій чоловік присягнув – щойно на пенсію, – і перебратися до великого міста.
Лікар Парпале
Лебедина пісня у великому театрі! Суєта. Хіба не дивацтво, правда? Гадав-мріяв про 
Париж, але і в Ліоні буде незле. 
Пані Парпале
Але й тут міг би заробляти спокійнісінько!
Кнок зиркає то на лікаря, то на його дружину. В задумі розглядає краєвиди.
Лікар Парпале
Не дуже, шановний колего. Майте на увазі. Та через мої мрії про велике місто матимете 
на хліб. Від усіх моїх клієнтів.
Кнок
Справді?
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Лікар Парпале
Очевидно!
Кнок
Так воно.чи не так,та я ані разу з вами не торгувався.
Лікар Парпале
Авжеж. Ваша шляхетність мені приємна. Та й ваша манера – домовлятися листовно. 
Знаєте, це шляхетно. Або, якщо хочете, по-американськи. Дозвольте вас привітати. У 
вас скарб. Матимете, справді, на хліб. Клієнтура спокійна, без чогось…
Пані Парпале
Без конкуренції.
Лікар Парпале
Є аптекар, але не буде заважати.
Пані Парпале
Гроші тут нема на що витрачати.
Лікар Парпале
Нема на що їх тринькати.
Пані Парпале
Через пів року заробите вдвічі більше від тої суми, яку маєте повернути моєму. 
Лікар Парпале
Наш розрахунок такий – розбиваю суму на чотири рати і на три місяці. Охо!
Якби не ревматизм у дружини, я б не погодився.
Кнок
У пані ревматизм?
Пані Парпале
Ой, так!
Лікар Парпале
Тут клімат лікувальний, але це нічого їй не допомагає.
Кнок
А ревматиків тут багацько?
Лікар Парпале
Можна сказати, шановний колего, лише ревматики.
Кнок
Це вже щось.
Лікар Парпале
Звичайно, якщо займатися лише ревматиками.
Кнок /обережно/
Я про клієнтів.
Лікар Парпале
О! Ні! Тут через ревматизм до лікаря не звертаються. Для них – це так само, наче піти 
до церкви – замовити дощ.
Кнок
Але… це обурливо.
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Пані Парпале
Пане, гляньте, як тут гарно. Просто Швейцарія.
Жан /на вухо лікареві Парпале/
Пане, пане, щось не так. Треба перевірити шланг, який подає бензин.
Лікар Парпале /До Жана/
Зараз, зараз… /До  дружини./ Так, так. Я саме хотів тут зупинитися на хвильку.
Пані Парпале
Навіщо?
Лікар Парпале /Зиркаючи на неї/
Панорама… гм! Задля краєвидів, хіба не варто?
Пані Парпале
Для зупинки ліпше вище.

Авто зупинилося. Пані Парпале збагнула ситуацію.
Лікар Парпале
Гаразд, гаразд! І вище також. Двічі, тричі і більше. Як захочеться. Слава Богу, ми не 
шоферня нікудишня. /До Кнока./ Ви, шановний колего, зауважте, як авто плавно зупи-
няється. Якби ви знали, як легко перемикати швидкість у моїй машині! Для гірської 
місцевости /виходячи з авто./ Це просто знахідка для мене. Ви неминуче перейдете 
на віру техніки, шановний колего. І скоро, оком не кліпнете. Тільки не кидайтесь на 
сучасне барахло. Усім треба сталі! Сталі! Хотів би я знати – нехай сталь витримає бій 
з перешкодами!
Кнок
Ну, якщо не ревматики, то, може, пневмоніки й плевретики?
Лікар Парпале /До Жана/
Поки стоїмо, спробуй почистити. /До Кнока./ Ви, шановний колего, про пневмоніків і 
плевритиків? Мало їх. Тут, знаєте, клімат суворий. Усі немовлята, слабші, до живають 
до шести місяців. Звичайно, їм лікаря не треба. А ті, які виживають, то тверді горішки – 
не розіб’єш. Але кого маємо, це апоплектиків і сердечників. Вони і не підозрюють, що 
в них. Десь так на п’ятдесятому році життя помирають.
Кнок
Але гадаю, ви заробляли собі на життя не тим, що бралися за нагло померлих?
Лікар Парпале
Звичайно. /Задумався./ Ще є… по-перше, грип. Але не банальний. Він нікого не турбує 
тут. Люди навіть раді мати грип. Думають, що коли грип, то ліпше з людини виходить 
піт. Ні, маю на увазі, коли бувають світові епідемії грипу.
Кнок
Повірте: я пережив дві: 1890 і 1918.
Пані Парпале
Вісімнадцятого тут померло багато. Порівняно з великими містами навіть більше. 
/До чоловіка./ Правда? Ти тоді аналізував факти.
Лікар Парпале
Ми тоді опинилися з дев’яносто дев’ятьох департаментів на вісімдесятому місці.
Кнок
Хворих лікували?
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Лікар Парпале
Звичайно, але під кінець епідемії.
Пані Парпале
На день святого Мішеля ми добре заробили.

Жан під авто.
Кнок
Тобто?
Пані Парпале
Тут люди, якщо приносять лікареві, то лише на Мішеля.
Кнок
Але.. як це зрозуміти? За стародавніми календами, чи, може, на День вічного боржника?
Лікар Парпале /Час від часу зиркає на водія/
Що ви хочете, шановний колего? Люди знають тільки Мішеля. Кінець вересня.
Кнок /Міняє тон/
Зараз початок жовтня. Тьфу! Добру нагоду знайшли відпустити мені місце! /Змиряється. 
Роздумує./ Ну, гаразд, але коли люди приходять на звичайну консультацію, то платять, 
так би мовити, “не відходячи від каси”?
Лікар Парпале
Ні! Тільки на святого Мішеля!... Так заведено.
Кнок
Але якщо приходять тільки один раз? Якщо хворого потім ви не бачите рік?
Лікар Парпале
На Мішеля!
Пані Парпале
На Мішеля.

Кнок розглядає обох. Мовчанка.
Пані Парпале
Зрештою, приходять хіба що один-єдиний раз у житті.
Кнок
Що?
Пані Парпале
А ви як хотіли.

Лікар Парпале ніби не чує.
Кнок
Тоді як з клієнтами в стаціонарі?
Пані Парпале
Який ще стаціонар?
Кнок
Там, де лікар лікує кілька разів на тиждень чи місяць.
Пані Парпале /До чоловіка/
Чуєш, чоловіче, що каже пан доктор? То так, якби ходити до пекаря і м’ясника. 
Наш пан, як усі початківці, фантазує.
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Лікар Парпале /Кладе долоню на руку Кнокові/
Повірте, шановний колего, у нас клієнти найкращі – робіть з ними що заманеться.
Кнок
Що заманеться? Ну й ну.
Лікар Парпале
Зараз поясню. Тобто ви не залежите від одного-двох. Бо видужують за пару днів. А коли 
помирають, зменшують вам заробіток. Ви залежні від усіх, тобто ні від кого. Ось так.
Кнок
Якщо я зрозумів, мені ліпше запасатися рачками й вудкою. Але у вас це все є там, 
правда? /Проходжується, роздумуючи. Підходить до чудо-автомобіля, розглядає його і 
обертається упівбока./ Ситуація прояснюється. Ви, шановний колего, відпустили мені 
клієнтів за пару папірчиків, – а я маю ще їх віддавати. Ваші клієнти такі самі, як ця 
машина. /Загадково тарабанить пальцями по ній./ Якби хто дав за неї, ну, дев’ятнадцять 
франків, було б недорого. А вже двадцять п’ять – було б ой як дорого. /Оглядає авто 
як покупець./ Ой, йой, йой! Дам хіба тридцять. Люблю бути щедрим.
Лікар Парпале
Тридцять? За цей спортивний? І за шість тисяч не відпущу.
Кнок /Розчарований/
Я так і гадав! /Ще раз оглядає авто./ Знаєте, не купуватиму цієї штуки.
Лікар Парпале
Я продав би, якщо серйозно!
Кнок
Жаль, жаль. Я думав-гадав переробити на пікап. /Відходить убік./ Тепер про клієнтів… 
якби був знав, то відмовився б відразу.
Лікар Парпале
Дозвольте, шановний колего, сказати – ви жертва помилкового уявлення.
Кнок
Я сказав би – ваша жертва. Облишмо. Не звик я стогнати. Запрігся в ярмо – буду тягти.
Пані Парпале
В ярмо! Чоловіче, заперечуй, заперечуй.
Лікар Парпале
Помилкове уявлення пана Кнока доведеться розвіювати.
Кнок
Тепер про рати. Три місяці не може бути, бо клієнт річний. Відрегулюймо питання. Так 
чи ні, але за мене не турбуйтесь – боргів не люблю. Зрештою, усе це не так страшно. 
То не біль у нирках чи на одному місці.
Пані Парпале
Як? Ви не збираєтесь платити? У призначений час?
Кнок
Я аж підскакую, аби платити. До речі, не нагримаю??? на календар. Понад мої сили – 
наблизити День вічного боржника.
Пані Парпале
На святого Мішеля?
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Кнок
На Мішеля.
Лікар Парпале
Я гадаю – гроші якісь маєте в запасі?
Кнок
Жодних запасів. Живу, як Бог дає. Точніше, хотів би так жити. Крім цього, жаль, у вас 
мітичні клієнти. І їх відпускаєте мені. А я думав – запроваджу суперсучасні методи. 
/Трохи подумавши, ніби до себе./ Проблема, яку я побачив, міняє справу.
Лікар Парпале
Отож, шановний колего, коли ви так швидко розчаровуєтесь, знову ваша помилка. Це 
наслідок недосвідчености. Безумовно, медицина – благодатний ґрунт. Проте врожай 
сам собою не приходить. Ви ще в юнацьких мріях.
Кнок
Ви, шановний колего, помиляєтесь аж- аж. Насамперед, мені сорок. І мої мрії, як іще 
маю їх, не юнацькі.
Лікар Парпале
Нехай. Але ж ви ніколи не практикували.
Кнок
Ще раз помиляєтесь.
Лікар Парпале
Як? Хіба ви не казали, що захистили дипломну щойно минулого літа?
Кнок
Так. Тридцять дві сторінки формату А 4 на тему “Про так звані стани здоров’я” з епігра-
фом, який я приписав Клоду Бернару: “Здорові – це хворі, які цього не усвідомлюють”.
Лікар Парпале
Ми, шановний колего, згодні з ним.
Кнок
Тепер про суть моєї теорії.
Лікар Парпале
Ні, про те, що ви початківець у медицині.
Кнок
Пардон! Кажучи про науку, я, правда, завершив нещодавно. Але моя медична практика 
двадцятилітня.
Лікар Парпале
Що? Ви так довго працювали у медицині? Ціла вічність!
Кнок
Ні, я починав бакалавром.
Лікар Парпале
Бакалаврів у медицині ніколи не було.
Кнок
Я був бакалавром-філологом, шановний пане.
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Лікар Парпале
Ви хіба працювали без диплома й підпільно, га?
Кнок
Навпаки. Відкрито. До того ж, не у глушині, а на території радіусом у сім тисяч кіло-
метрів.
Лікар Парпале
Не розумію.
Кнок
Нічого дивного. Тому двадцять літ я був вимушений залишити навчання на факультеті 
романських мов і подався працювати у крамницю “Французькі дами”, що в Марселі, 
у відділ краваток. Потім мене звільнили. І одного разу, коли я був у порту, прочитав 
оголошення, що до Індії відпливає 1700-тонний пароплав, і їм потрібно лікаря. До речі, 
без диплома. Скажіть, що ви зробили б у такому випадку?
Лікар Парпале
Ну, звичайно…. Нічого.
Кнок
Ви – так. Бо не маєте покликання. А я пішов. Та що не люблю брехати, заявив у бюро 
найму: “Панове, можу сказати, я лікар, але і не лікар. Ще додам: не знаю теми диплом-
ної”. Мені відповіли, що їм не треба з дипломами, і мають в носі тему моєї дипломної. 
Я відразу випалив: хоч я не лікар, проте хочу, – задля престижу й дисципліни, – щоб 
називали мене бортовим лікарем. Мені відповіли, що у них так не заведено. Але я 
наполягав на своєму – і то цілих чверть години, – що вимагаю, бо перейшов рамки 
скромности, називати мене лікарем, на титул якого не мав права. Розмова так пішла, 
що через три хвилини ми перейшли до питання про платню, яку врегулювали негайно.
Лікар Парпале
І в медицині ви справді були нулем?
Кнок
Зараз усе поясню! Ще в дитинстві страшенно любив читати лікарські й аптечні по-
ради, друковані в газетах. Читав також “Інструкції” на коробках і флаконах з ліками, 
які батьки приносили додому. Дев’ятирічним хлопцем запам’ятав скарги людей,які 
нарікали на неможливість випорожнюватися. Ще нині пам’ятаю листа, цікавого, його 
написала вдова… з Буржа 1897 року на фірму “Американські настоянки Шейперс”. 
Хочете, процитую?
Лікар Парпале
Дякую. Я вам довіряю.
Кнок
Так, ще з дитячих літ я просяк медичним стилем. Ба більше – на мене немов опустився 
дух – призначення медицини. Знаєте, на медичному факультеті панує псевдонаука. А 
я, дванадцятирічним хлопцем, мав точне лікарське чуття. Звідси мій теперішній метод.
Лікар Парпале
Маєте власний метод? Цікаво знати.
Кнок
Знаєте, не для реклами. Зрештою, головне – результат. Ви щойно сказали, що відпу-
скаєте мені клієнтів з нуля.
Лікар Парпале
З нуля… Пардон! Пардон!
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Кнок
Приїжджайте через рік і побачите. Гарантую успіх цього методу. Якщо людина виму-
шена починати справу з нуля, то тим цікавішим виглядатиме експеримент.
Жан
Пане, пане. /Парпале підходить до водія./ Мабуть, треба розібрати карбюратор.
Лікар Парпале
Гайда, гайда. /Повертається до Кнока./ А що ми почали дискусію, то я попросив водія 
почистити карбюратор. Все одно має чистити його щомісяця.
Пані Парпале
Коли ви потрапили на пароплав, як зараджували собі?
Кнок
Знаєте, дві ночі перед відплиттям не спав. Мізкував. За шість місяців практики на 
борту переконався – я мав рацію. До речі, у наших шпиталях докопуються до діягнозу 
таким самим способом.
Пані Парпале
Справді?
Лікар Парпале
Лікували багатьох?
Кнок
Увесь екіпаж разом з сімома, не надто заможними, пасажирами. Усіх – тридцять п’ять.
Лікар Парпале
А смертельні випадки були?
Кнок
Жодного. До речі, я на це не розраховував. Я за скорочення смертности.
Лікар Парпале
Ми також
Кнок
Ви? Заждіть. Я так би не стверджував. Словом, на мою думку, треба працювати – 
і попри протилежні аргументи – над збереженням хворих.
Пані Парпале
Коли пан так вважає, то має рацію.
Лікар Парпале
Ну, а хворих було багато?
Кнок
Тридцять п’ять.
Лікар Парпале
Тобто, усі?
Кнок
Авжеж, усі.
Пані Парпале
Тоді, як плив пароплав?
Кнок
Встановили черговість.     
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Мовчанка.
Лікар Парпале
Ну, признайтесь, ви справжній доктор?... Знаєте... Тут вимагають диплом і можуть бути 
клопоти… Якщо ви не справжній доктор, то ліпше сказати про це відразу…
Кнок
Я справжній, так би мовити, “доктор-магістр”. Пересвідчившись у правильності свого 
методу, я мав одне на гадці – як застосувати його на мешканцях міста – і на широку 
ногу. Я усвідомлював – ступінь магістра медицини – пуста формальність.
Пані Парпале
Але ж ви казали, що нещодавно завершили навчання, правда?
Кнок
Відразу не вдавалося піти вчитися… Треба було заробляти на життя. 
Я торгував арахісом.
Пані Парпале
Що це таке?
Кнок
Арахіс – це китайський горіх. /Пані Парпале стинає раменами./ Ох, пані, не подумайте, 
що я торгував на ринку. Я відкрив офіс і склад. Якби пропрацював тоді років з десять, 
то став би мільйонером. Але мені усе обридло. До речі, з часом кожна справа обри-
дає. Особисто переконаний. Єдине справжнє у житті – медицина, політика, фінанси й 
релігія. Ще не спробував.
Пані Парпале
Ви не проти випробувати ваш метод тут, у нас?
Кнок
Якби думав інакше, накивав би п’ятами – бачили б мене. Звичайно, у великому місті 
краще.
Пані Парпале /До чоловіка/
Ліон – місто велике. Може, ти поцікавишся методом пана? Це ні до чого не зобов’язує.
Лікар Парпале
Але пан Кнок, видається, не поспішає його розкривати.
Кнок /Трохи подумавши, до лікаря Парпале/
Пропоную ось що. Замість платити вам Бог зна чим і коли, платитиму ліпше натурою. 
Тобто, беру вас до себе на вісім днів і ознайомлю зі своєю практикою.
Лікар Парпале /Ображено/
Ви, шановний колего, певне, жартуєте. Через вісім днів ви напишете мені і попросите 
поради.
Кнок
Навіщо так довго чекати. Негайно потрібна консультація
Лікар Парпале
Будь ласка, шановний колего, запитуйте…
Кнок
Там, у вашому місті, є Бубняр-вістун?
Лікар Парпале
Той, що барабанить для оголошень?
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Кнок
Той, той.
Лікар Парпале
Є такий. Часом мерія доручає йому розповсюджувати оголошення. Буває, і люди про-
сять оголошувати про загублений гаманець. Часом просить комерсант – продаж фаян-
сово-фарфорового сервізу.
Кнок
Гаразд. Скільки мешканців у Сен-Морісі?
Лікар Парпале
У самому місті ніби три тисячі п’ятсот. З навколишніми селами – тисяч шість.
Кнок
А на весь район?
Лікар Парпале
Удвічі більше. Щонайменше.
Кнок
Люди бідні?
Пані Парпале
Та що ви. Заможні. Можна сказати – багаті. Є великі ферми. Є такі, що живуть тільки 
з процентів чи оренд фільварків.
Лікар Парпале
А скупердяї – пошукати!
Кнок
А як фабрики, заводи?
Лікар Парпале
Майже нема.
Кнок
А торгівля?
Пані Парпале
Бракує хіба крамниць.
Кнок
А торгівельники дуже зайняті?
Лікар Парпале
Та ні! Торгівля переважно лише як додатковий заробіток. Так, аби щось робити.
Пані Парпале
Знаєте, коли жінка за лядою, чоловік займається своїм.
Лікар Парпале
Або навпаки.
Пані Парпале
Не заперечуй. Чоловіки байдикують. По-перше, жінка не знає, що то байдикувати. Для 
чоловіків – полювання, рибальство, городки, а взимку кав’ярні.
Кнок
Жінки побожні? /Пані Парпале починає реготати./ Для мене це важливо знати.
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Пані Парпале
На службу багато хто ходить.
Кнок
А в щоденному житті думають про Бога?
Пані Парпале
Про що ви!
Кнок
Прекрасно! /Замислився./ Чи мають погані звички?
Лікар Парпале
Ви про що?
Кнок
Опіюм, кокаїн, спіритизм, содомія, політика?
Лікар Парпале
Ви усе змішали докупи! Ніколи не чув про опіюм чи спіритизм. А політика – як усюди. 
Кнок
Так. Але чи є ладні підсмалити п’яти батькам, аби тільки здобути голоси на виборах 
чи витягти гріш? 
Лікар Парпале
Богу дякувати, до цього не дійшло.
Кнок
А подружня зрада?
Лікар Парпале
Що? Що?
Кнок
Чи розповсюджена? Особливо активна? 
Лікар Парпале
Ваші запитання дивують неабияк! Тут, як всюди, звичайно, трапляються рогаті чоловіки, 
але їх не багато.
Пані Парпале
Насамперед, це не проста справа. Тут стежать за кожним вашим кроком…
Кнок
Гаразд. Може, щось інше особливе? Приміром, стосовно сект, забобонів, таємних 
товариств?  
Пані Парпале
Було, чимало наших жіночок займалися спіритизмом.
Кнок
Ага! Ага!
Пані Парпале
Збиралися в адвокатки. Крутили стіл.
Кнок
Негідно, негідно. Бридко.
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Пані Парпале
Але, здається, припинили.
Кнок
Ага? Тим краще! А, приміром, ворожбитство чи магія? Ну, або ж, старий вівчар 
повірив – після рукопокладання цап одужав?

Час від часу Жан, захеканий, покручує корбою, потім витирає чоло.
Лікар Парпале
Колись, можливо, але не тепер.
Кнок /Виглядає збуджено, потирає долоні, невпинно походжає/
Висновок один: медичний вік починається. /Підходить до автомобіля./ Шановний 
колего, чи морально вимагати від цієї машини ще якихось зусиль? Неймовірно тягне 
до Сен-Моріса.
Пані Парпале
Чого так припекло!
Кнок
Благаю, їдьмо туди.
Лікар Парпале
Що так сильно тягне вас?
Кнок /Тихо походжає, потім відповідає/
Шановний колего, щось мені підказує, що ви там у Сен-Морісі проґавили благодатну 
ситуацію. І ваша манера працювати – забур’янення там, де мав бути квітучий сад. Ви 
мали б покидати Сен-Моріс з лантухом золота, з матрацом, набитим облігаціями. А 
ви, пані, з трьома низками перлів на шиї. І обоє в лімузині останньої моделі. /Вказує 
на мотлох./ А не на такому пам’ятнику ранішніх зусиль сучасного генія. 
Пані Парпале
Лікарю, ви що – жартуєте?
Кнок
Пані, жартувати у такому випадку це – жорстоко.
Пані Парпале
Але ж це гидко! Альбере, чуєш?
Лікар Парпале
Вважаю, що доктор Кнок належить до фантазерів, та ще до психопатів. Він іграшка 
екстремальних збуджень. На перемовинах моє місце не вартувало двох су. Тепер золоте 
дно. /Стенає раменами/.
Пані Парпале
Ти, друже, також надто впевнений у собі. Хіба я не казала, що у Сен-Морісі, якщо 
покрутитися, можна не просто животіти?
Лікар Парпале
Гаразд, гаразд, гаразд! Приїду через три місяці. На оглядини. Тоді зобачимо, що буде 
з доктором Кноком.
Кнок
Авжеж. Через три місяці приїжджайте. Матимемо час для розмови. Але ж, благаю, 
їдьмо негайно.
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Лікар Парпале /До Жана сором’язливо/
Готові?
Жан /Стишено/
О! Та я зараз, зараз. Але я не впевнений, що ми самі впораємося запустити двигун!
Лікар Парпале /Наполягає/
Як це?
Кнок /Похитує головою/
Для цього потрібні сильні-сильні хлопці.
Лікар Парпале
Може, підштовхнемо?
Жан /Невпевнено/
Може.
Лікар Парпале
Ось так. Ми тут на рівному місці. Двадцять метрів. Я беруся за кермо, а ви штовхайте.
Жан
Гаразд.
Лікар Парпале
Потім, у потрібний момент, вистрибнете на підніжок. Згода? /Підходить до всіх./ Так 
ось. По машинах, шановний колего, по машинах. Я буду за кермом. Жан, справжній 
Геркулес, запустить двигун без корби. Так би мовити, автоматичним способом… Бо 
електричну енергію замінять його м’язи. Вони у нього наелектризовані. Це правда. 
/Жан усім тілом наліг на кузов авта/. 

ДІЯ ДРУГА
У колишньому помешканні Парпале. Тимчасове приміщення Кнока. 

Стіл, крісла, книжкова шафа, шезлонг. Чорна шкільна дошка. Умивальник. 
На стіні кілька анатомічних та гістологічних плакатів.

Ява перша

Кнок, місцевий Бубняр-вістун
Кнок /Сидить, глянув на кімнату й пише/
А це ви, тутешній Бубняр?
Бубняр /Стоїть/
Так, пане.
Кнок
Називайте мене доктором. Відповідайте “так, докторе або “ні, докторе”.
Бубняр
Добре, докторе.
Кнок
Коли про мене на вулиці, то не забувайте додавати: “Доктор казали”, “Доктор зроби-
ли…” Для мене це важливо. Коли між людьми згадували доктора Парпале, то якими 
словами характеризували його?
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Бубняр
Казали: “Чоловік порядний, але не дуже сильний”.
Кнок
Не про це я. Чи називали його “доктором”?
Бубняр
Ні. “Пан Парпале” або “Медик”, або “Равашоль”.
Кнок
Чому “Равашоль “?
Бубняр
Його так прозивали. Ніколи я над цим не задумувався.
Кнок
А чому не вважали його дуже сильним?
Бубняр
О! Як на мене, він дуже сильний. А як на інших, здається, ні.
Кнок
Ого!
Бубняр
Коли приходили до нього хворі, нічого не знаходив.
Кнок
Що саме?
Бубняр
Що хто мав. На дев’ятий раз з десяти відсилав хворого й казав: “Анічичирк. Завтра, 
друже, будете здоровісінький”.
Кнок
Невже!
Бубняр
Або так. Ніби слухав скарги, і казав “так, так”, “так, так”. Тоді починав балакати про 
щось інше. І так з годину. Приміром, про своє авто.
Кнок
Так ніби хворий прийшов для цього!
Бубняр
Поза тим, призначав лік на чотири су. Бувало, простий настій. Знаєте, хворому, який 
витратив вісім франків за одну консультацію, не до душі лік на чотири су. Найдурні-
шому не треба лікаря, аби пити якусь бурду.
Кнок
Те, що чую, робиться недобре. Але я вас запросив задля справи. Скільки ви брали з 
доктора Парпале, коли він просив подати оголошення?
Бубняр /Гірко/
Ніколи не просив.
Кнок
Ого! Що ви таке кажете? Упродовж тридцяти літ свого перебування тут?
Бубняр
Жодного оголошення за тридцять літ. Присягаю.
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Кнок /Піднімається, з папірцем в руці/
Ви, напевне, забули. Не вірю. Словом, скільки берете?
Бубняр
Три франки за малий обхід і п’ять за великий. Може, для вас задорого. Але то робота. 
Знаєте, я порадив би панові…
Кнок
“Доктору”.
Бубняр
Я радив би доктору, різниця мала – два франки, ліпше великий. Більше користі.
Кнок
В чому різниця?
Бубняр
Коли малий обхід – я стаю п’ять разів: перед мерією, поштою, готелем “Ключ”, на 
злодійському перехресті та ще поблизу ринку. Коли великий обхід – то одинадцять 
разів, бо має значення…
Кнок
Згода. Беру великий. Сьогодні вранці зможете?
Бубняр
Та я негайно можу, якщо бажаєте…
Кнок
Ось текст оголошення. /Подає/
Бубняр /Розглядає текст/
Я звик до почерків. Але волів би – прочитайте його перший раз.
Кнок /Повільно читає, Бубняр слухає як професіонал своєї справи/
“Доктор Кнок, наступник доктора Парпале, вітає мешканців міста й району Сен-Моріса 
і має честь повідомити, з філантропічних мотивів і задля подолання тривожного про-
гресу недуг усіх типів, які заполонили наші сторони, колись дуже здорові…”
Бубняр
О так, чиста правда!
Кнок
“… що він кожного понеділка вранці, від дев’ятої тридцять до одинадцятої тридцять, 
даватиме зовсім безкоштовно консультації мешканцям району. Для осіб поза районом 
консультація коштуватиме вісім франків і без змін.”
Бубняр /Бере папірець з належною повагою/
Ну що ж! Думка хороша! Оцінять належно! Думка благодійника! /Міняє тон/. Але, 
знаєте, нині понеділок. Якщо оголошувати сьогодні вранці, то треба починати через 
п’ять хвилин.
Кнок
Гадаєте, негайно?
Бубняр
Та ви, мабуть, не подумали, що понеділок – ярмарковий день? Наїде половина району. 
Оголошення почують усі. До вас посуне сила народу.
Кнок
Нічого, якось зараджу.



154

Бубняр
Це ще не все. Сьогодні ярмарковий день, і ви матимете шанс прийняти не одного клієнта. 
Пан Парпале приймав тільки цього дня. /По-змовницьки/ Якщо прийматиме те без…
Кнок
Друже, зрозумійте, для мене головне, аби люди дбали про здоров’я. Якби я хотів заро-
бляти, то міг би і в Парижі або в Нью-Йорку.
Бубняр
Ого! Ви добре все обміркували. Тут не дуже дбають про себе. Ніхто не дослухається 
до здоров’я, надриваються. Щойно біда, тоді починають чухатися. То так, як з твари-
нами буває.
Кнок
Ви, друже, міркуєте дуже правильно.
Бубняр /Надувся/
О! Я вмію мізкувати. Не потребую окремих інструкцій. Навіть є вчені, яким не вмитися 
до мене. Пан мер, назву бодай його, знає, що я кажу. Якось може розкажу, пане…
Кнок
“Докторе”.
Бубняр /Окрилений/
Докторе!... Якось пан префект, власною персоною, завітав до мерії, у велику залу 
шлюбів, і саме в момент, коли мали засвідчити справу – заступник мера, не називатиму 
його, і пан Мішалон, і тоді…
Кнок
І тоді пан префект відразу збагнув, з ким має справу, бо бубняр виявився найрозумні-
шим серед них, насправді їм далеко до бубняра, хоча себе мали за мудріших. І хто не 
зумів доладно виступити? Пан мер. 
Бубняр /Збуджений/
Так! Саме так було! Присягаю, ви десь там були, заховалися в куточку.
Кнок
Друже, я там не був.
Бубняр
Тоді хтось вам усе розказав. І то був непростий чоловік, га? /Кнок робить дипломатич-
ний жест/. Не станете заперечувати, що нещодавно мали розмову з паном префектом?

Кнок усміхнувся.
Кнок /Стоячи/
Так ось. Розраховую на вас, друже. І то дуже, дуже, правда?
Бубняр /Вагаючись/
Я після обходин не зможу відразу до вас завітати або прийду надто пізно. Чи ви, може, 
з доброї ласки проконсультуєте мене зараз?
Кнок
Гм… авжеж. Але поспішаймо. У мене зустріч з паном Бернаром, вчителем, потім з 
паном Муске, аптекарем. Мушу прийняти їх ще до появи людей. На що скаржитеся?
Бубняр
Заждіть. Мушу подумати! /Сміється/. Ось. Після обіду, буває, відчуваю в цьому місці 
свербіж. /Показує на пупок/. Лоскоче, точніше, шкребе.
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Кнок /Удавано дуже уважний/
Подумайте. Не плутаймо. Лоскоче чи шкребе?
Бубняр
Шкребе. /Задумався/. Але також і лоскоче, трішки.
Кнок
Точно покажіть де.
Бубняр
Тут.
Кнок
Тут.. де саме?
Бубняр
Тут. А може… Між тут і тут.
Кнок
Точно посередині між тут і тут?... Може, трохи лівіше від місця, де мій палець?
Бубняр
Здається, так.
Кнок
Болить, коли я натискаю пальцем?
Бубняр
Так. Здається, заболіло.
Кнок
О! О! /Розмірковує, нахмурившись./ Чи більше шкребе після споживання телячої голови 
в оцті?
Бубняр
Телячої голови ніколи не їв. Але, здається, якби з’їв її, то таки зашкребло б.                   
Кнок
Ага! Ага! Це дуже важливо. Ага! Ага! Скільки вам літ?
Бубняр
П’ятдесят один, пішло на п’ятдесят два.
Кнок
Ближче до п’ятдесяти двох чи до п’ятдесяти одного? 
Бубняр /Розгублено/
Ближче до п’ятдесяти двох. Буде в кінці листопада.
Кнок /Кладе руку йому на рамено/
Друже, сьогодні виконуйте роботу як завжди. Увечері лягайте до ліжка якнайраніше. 
Завтра вранці лежіть. Забіжу оглянути. Для вас мої відвідини безкоштовні. Але нікому 
про це ні слова. Для вас роблю виняток.
Бубняр /Витягає носовик/
О! Йой, пожую тютюн.
Кнок
Забороняю. Вино полюбляєте?
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Бубняр
Не зловживаю.
Кнок
Ні краплини. Одружений?
Бубняр
Так, докторе /Витирає чоло./
Кнок
Тут також треба дуже помірковано, га?
Бубняр
А їсти можна?
Кнок
Сьогодні працюєте, то можна трохи юшки. Від завтра перейдемо до серйозних обме-
жень. Поки що виконуйте те, що я сказав.
Бубняр /Знову витирає чоло/
Може, як вважаєте, я вже піду ляжу до ліжка? Щось не дуже добре почуваюся.
Кнок /Відчиняє двері/
Тримайтеся! У вашому випадку вам не можна лягати у ліжко між сходом і заходом 
сонця. Ідіть робіть оголошення, так ніби ніщо не сталося. Спокійно дочекайтеся вечора.

Бубняр виходить. Кнок проводить його.

Ява друга

Кнок, вчитель Бернар

Кнок
Добридень, пане Бернаре. Я не дуже зловживаю вашим часом, запросивши?
Бернар
Ні, ні, докторе. Я звільнився на хвильку. Зараз перерва, там замінять мене.
Кнок
Не терпиться побалакати з вами. На нас чекає не одна справа. Всі невідкладні. Я аж ніяк 
не наважився б перервати цінну співпрацю, яка була між вами і моїм попередником.
Бернар
Співпрацю?
Кнок
Зважте, я не такої, аби нав’язувати ідеї чи зводити нанівець зроблене до мене. 
Насамперед, саме ви будете дороговказом. 
Бернар
Не второпаю…
Кнок
Поки що про найважливіше. Якщо потрібно, удосконалимо пізніше.

Кнок сідає.
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Бернар
Але…
Кнок
Щодо реклами, чи зустрічей з людьми, чи наших особистих розмов, ваші слова, ваш 
час – усе це також моє.
Бернар
Знаєте, докторе, не зовсім розумію, на що ви натякаєте.
Кнок
Просто хочу сказати, що бажаю підтримувати безпосередній зв’язок з вами, нехай 
упродовж мого звикання тут.
Бернар
Щось не вловлюю до кінця.
Кнок
Ще б пак! З доктором Парпале хіба ви не перебували у постійних товариських сто-
сунках?
Бернар
Час від часу зустрічалися в кафе готелю “Ключ”. Грали в більярд.
Кнок
Я не про такі стосунки.
Бернар
Інших не було.
Кнок
Але… але… яким чином ви разом займалися просвітою гігієни, медицини у сім’ях… 
хіба знаю! Хіба немає тисячі спільних обов’язків між лікарем і вчителем? 
Бернар
Ми ні про що між собою не домовлялися у цій справі. 
Кнок
Як то так! Ви вирішували усе кожен зокрема?
Бернар
Справа геть проста. Ми ніколи про таке навіть не думали. Вперше чую про подібне в 
Сен-Морісі.
Кнок /Невдоволено здивований/
Ого!... Якби не чув цього з ваших уст, не повірив би.

Мовчанка.
Бернар
Мені неприємно, що вас розчарував, але не я мав брати ініціятиву в руки, гадаю, згод-
жуєтеся, навіть якби був подумав про таке, навіть якби школа залишала досить вільного 
часу...
Кнок
Безперечно! Ви чекали на поклик, а його не було.
Бернар
Коли мене будь-що просили, я ніколи не відмовляв.
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Кнок
Пане Бернаре, знаю, знаю. /Мовчанка./ Такий тут нещасний народ, покинутий увесь 
сам на себе щодо гігієни й профілактики!
Бернар
Господи!
Кнок
Даю голову на відсіч, тут п’ють воду, не думаючи про мільярди бактерій, які ковтають.
Бернар
О! Звичайно.
Кнок
Чи тут знають, що таке мікроб?
Бернар
Надто сумніваюсь! Одне-два чули це слово, але уявляють собі різновид мухи.
Кнок /Підводиться/
Який жах. Пане Бернаре, послухайте. Ми, і я і ви, безсилі виправити за вісім днів цілі 
роки… скажімо, безтурботности. Але треба щось робити.
Бернар
Не перечу. Тільки побоююся, що не надто прислужуся вам.
Кнок
Пане Бернаре, одна людина, яка добре вас знає, розказала, що вам притаманна значна 
вада: скромність. Лише не знаєте, що володієте моральним авторитетом і особистим 
впливом. Такого ще пошукати. Пробачте, що сказав про це. Нічого серйозного не ста-
неться тут без вас.
Бернар
Докторе, переборщуєте.
Кнок
Зважте! Я і без вас лікуватиму хворих. Але хвороба? Хто допоможе мені її долати, ви-
являти? Хто щохвилинно попереджатиме нещасних городян про небезпеки, які чигають 
на їхній організм? Хто навчить їх – перед смертю пізно викликати лікаря?
Бернар
Тут людина не береже свого здоров’я. Не заперечую.
Кнок /Запалюється/
Почнімо від початку. Привіз матеріял для бесід з просвітньої роботи, дуже докладні 
записи, чіткі діяпозитиви й фільмоскоп. Поскладайте усе це, як зможете. Приміром, 
для початку, можна провести невеличку лекцію, напишіть її собі, Боже, аби була вельми 
приємна, на тему про тифоїдну гарячку, її непідозрювані чинники: вода, хліб, молоко, 
устриці, овочі, салат, порох, задуха тощо. Також про тижні й місяці інкубаційного 
періоду, без проявів. Про негайні смертельні випадки від неї. Про наступні страшен-
ні ускладнення від неї. Усе це проілюструвати яскравими зображеннями: особливо 
збільшені бацили, деталі тифоїдного посліду, заражені вузли, кишкові перфорації,. 
Тільки не в чорно-білому зображення, а в кольорах. Рожевих, каштанових, жовтих і 
зеленувато-білих. Самі добирайте. /Сідає./
Бернар /Схвильовано/
Це… я дуже вражений… Якби я занурився у цю справу, то перестав би спати.
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Кнок
Саме цього й треба. Маю на увазі: такий вплив маємо справити на слухачів. Ви, пане 
Бернаре, зарадите собі. Нехай люди сплять! /Нагнувся над ним/. Бо їхня помилка – це 
спати, у повній манливій безпеці, після якої їх розбудить грім хвороби.
Бернар /Затремтів, поклавши руку на стіл і глянувши вбік/
У мене самого не дуже міцне здоров’я. Батькам не легко давалося моє виховання. Знаю 
добре, на діяпозитивах, мікроби в репродукціях. Але, зрештою…
Кнок /Ніби незважаючи на почуте/
Кого перша лекція залишить байдужим, я проведу другу з невимушеним заголовком: 
“Носії мікробів”. Тоді доводитиму, якнайстаранніше, на матеріялі реальних фактів, що 
можна прогулюватися, маючи обличчя-яблучко, рожевий язик, прекрасний апетит, і 
тримати у всіх закутках тіла трильйони бацил останньої пошести, здатної заразити усю 
область. /Стає на ноги/. Я, підкований теоретично й практично, відразу буду підозрю-
вати першого ліпшого як носія бактерій. Ви, приміром, не сумніваюся, є одним з них.
Бернар /Підводиться/
Я! Докторе…
Кнок
Хотів би знати, хто після другої коротенької бесіди незадоволено крутитиме носом. 
Бернар
Докторе, вважаєте, що я носій мікробів?
Кнок
Не конче ви. Я так для прикладу сказав. Але чую голос пана Муске. До зустрічі, пане 
Бернаре, і дякую за ваше розуміння, не сумнівався. 

Ява третя

Кнок, аптекар Муске
Кнок
Шановний пане Муске, сідайте. Вчора я не встиг добре побачити вашу аптеку. Але не 
потрібно багато часу, аби констатувати добірне устаткування, ідеальний порядок, який 
панує там, і сучасність у кожній дрібниці.
Муске /Одягнений дуже скромно, навіть неохайно/
О! Докторе, ви надто щедрий на слова!
Кнок
Я приймаю близько до серця такі речі. Як на мене, лікар, який не має підтримки пер-
шорядного аптекаря, то як генерал, що пішов на війну без артилерії.
Муске
Приємно чути, що ви так високо цінуєте нашу професію.
Кнок
Уявляю собі, як ваша справа напевне отримує гідну компенсацію, і ви заробляєте 
щорічно щонайменше двадцять п’ять тисяч.
Муске
Прибутку? О! Господи! Якби тільки половину цього!
Кнок
Шановний пане Муске, перед вами тут не фіскальний агент, а товариш, сказав би колега.
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Муске

Докторе, гадаю, я вас не образив. Я, на жаль, сказав правду. /Мовчанка./ Ледь-ледь 
перевищую десять тисяч.

Кнок

Мусите знати, це скандально! /Муске сумно стенає раменами./ Цифра двадцять п’ять 
тисяч, як я думаю, це мінімум… Може, є конкуренти?

Муске

Жодного. В окрузі п’яти льє.

Кнок

Тоді? Вороги?

Муске

Не чув про таких.

Кнок /Пошепки/

А раніше не було у вас паршивого випадку… забавляння… п’ятдесят грамів опіюму 
замість рицинової олії?... Заміну роблять легко.

Муске

Не було найменшого інциденту. Повірте, будь ласка, за двадцять літ праці.

Кнок

Ну… ну… Інші гіпотези недоречні… Мій попередник…, хіба не справлявся з обов’яз-
ками?

Муске

Залежно як дивитися.

Кнок

Шановний пане Муске, ще раз кажу, розмова тільки між нами.

Муске

Лікар Парпале – чудова людина. Між нами встановилися якнайкращі теплі стосунки.

Кнок

Але з його рецептів не складеш грубу книгу?

Муске

Правду кажете.

Кнок

Оцінюючи все те, що я знаю про нього, зринає питання, чи він взагалі вірив у медицину.

Муске

На початках я щиро робив усе можливе. Коли люди приходили до мене і скаржилися 
на здоров’я, а я бачив, що хвороба серйозна, я їх відсилав до нього. І привіт! Вони 
більше до мене не заходили. 

Кнок

Що розказуєте, мене разить дужче, ніж можна уявити собі. Шановний пане Муске, ви 
і я маємо найкращі у світі професії. Хіба не сором – скидати нашу працю з вершин 
процвітання та багатства, куди довели її наші попередники? На уста напрошується 
слово “саботаж”.
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Муске
Авжеж, точно. Крім заробітку є ще сумління, не так, як у бляхаря та бакалійника. За-
певняю, докторе, моїй дружині не легко дозволити собі придбати капелюшки й шовкові 
панчохи, що демонструє щотижня в неділю жінка коваля. 
Кнок
Друже, помовчіть, мені важко на душі. То так, ніби дружина голови канцелярії змушена 
прати білизну продавчині хліба, аби заробити на булку.
Муске
Якби пані Муске була тут, ваші слова зворушили б її.
Кнок
У цьому районі ми не маємо права, і ви і я, скніти.
Муске
Ваша рація.
Кнок
Мій принцип такий – усі мешканці району – наші іпсо факто сталі клієнти.
Муске
Усі? Це надто.
Кнок
Я сказав – усі.
Муске
Звичайно, у той чи інший момент життя кожен може стати нашим клієнтом, але при-
нагідно.
Кнок
Принагідно? Зовсім ні. Постійний клієнт – то вірний клієнт.
Муске
Але ж він має захворіти!
Кнок
“Захворіти” – це віджиле поняття, яке не витримує критики перед викликами сучас-
ної науки. Здоров’я – то тільки слівце. Його треба просто викинути зі словника. Я, 
приміром, сприймаю людей як носіїв тих чи інших недуг, недуг, які, розвиваються і 
більш-менш швидко. Звичайно, якщо людям казати, що вони почуваються добре, то 
вони відразу вам повірять. Але ви їх обдурюєте. Єдиний вихід для вас – це казати, що 
лікуєте надто багато хворих і нових не приймаєте.
Муске
Зрештою, ваша теорія прекрасна.
Кнок
Вона дуже і дуже сучасна, пане Муске. Подумайте над нею. Вона близький родич 
чудової ідеї про загартовану націю, а це сила нашої держави.
Муске
Ви, докторе Кноку, мислитель. Знаєте, матеріялістам буде нелегко доводити протилежне. 
Світом керує думка.
Кнок /Підводиться/
Послухайте. /Обидва стоять. Кнок обхопив руки Муске./ Я, може, наївний. Колись, 
може, прийде гірке розчарування. Але якщо через рік ви кожного дня не зароблятимете 
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чистими двадцять п’ять тисяч франків, якщо пані Муске не матиме спідниць, капе-
люшків та панчішок, відповідно до свого становища, то я вимагаю від вас – прийти й 
вчинити скандал тут. Я навіть підставлю дві щоки під ляпаса від вас.
Муске
Шановний докторе, я був би негідником, якби не відчував до вас щирої вдячности, і 
вважав би себе паскудою, якби не взявся допомагати вам щосили.
Кнок
Авжеж, авжеж. Розраховуйте на мене, а я на вас.

Ява четверта

Кнок, жінка в чорному
Їй сорок п’ять, видно, що скупа, як властиво селянкам, і має закрепи.

Кнок
О! Ось і на консультацію. /До почекальні./ Уже з десять? Попередьте наступних, що після 
пів на дванадцяту не прийматиму нікого. Хіба на безкоштовну консультацію. А це ви 
перша, пані? /Запрошує жінку в чорному й зачиняє за собою двері./ Ви з нашого району?
Жінка в чорному
Я з околиці.
Кнок
Сен-Моріса?
Жінка
Я з великої ферми, що по дорозі на Люшер.
Кнок
Ви власниця ферми?
Жінка
Так, чоловікова й моя.
Кнок
Якщо ви самі доглядаєте ферму, то роботи багато.
Жінка
Пане, лише подумайте! Вісімнадцять корів, два бики, два буйволи, кобила й жеребець, 
шість кіз, з десяток свиней. Та ще курник.
Кнок
О! Господи! І без слуг?
Жінка
Боже милосердний, є. Три хлопи, одна служниця і ще беремо тимчасових у гарячу пору.
Кнок
Співчуваю. Певне, часу не вистачає для особистої гігієни?
Жінка
О! Ні.
Кнок
Попри все, зі здоров’ям не все в порядку.
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Жінка
Не те слово. Я сказала б – втомилася.
Кнок
Авжеж, кажете, втомилися. /Підходить до неї./ Покажіть язика. У вас не дуже добрий 
апетит.
Жінка
Ні.
Кнок
У вас закрепи.
Жінка
Так, часто.
Кнок /Прослуховує її/
Опустіть голову. Дихайте. Кашляйте. Ви в дитинстві не падали з драбини?
Жінка
Не пригадую.
Кнок /Постукує по плечах, нагинає спину, сильно натискає на поперек/.
Не поболює тут, коли лягаєте спати? Наприклад, ломить?
Жінка
Так. Іноді.
Кнок /Продовжує прослуховувати/
Маєте згадати. То була велика драбина.
Жінка
Може, може.
Кнок /Упевнено/
Драбина на три з половиною метри, приперта до стіни. Ви падали горілиць. На ліву 
сідницю припало, на щастя.
Жінка
О! Так!
Кнок
Ви відвідувала доктора Парпале?
Жінка
Ні. Жодного разу.
Кнок
Чому?
Жінка
Він не давав безкоштовних консультацій.

Мовчанка.
Кнок /Просить її сісти/
Чи ви усвідомлюєте, що з вами діється?
Жінка
Ні.
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Кнок /Сідає навпроти/
Тим краще. Хочете одужати чи не хочете?
Жінка
Хочу.
Кнок
Вважаю за потрібне відразу вас попередити. Буде дуже довго й дуже дорого.
Жінка
О! Господи! Але чому?
Кнок
Тому що людина не позбувається за п’ять хвилин недуги, яку носить у собі упродовж 
сорока років.
Жінка
Уже сорок?
Кнок
Авжеж, після падіння з драбини.
Жінка
І скільки коштуватиме лікування?
Кнок
Які тепер ціни на телят?
Жінка
Залежить від ринку й ваги. Але не буде більше як чотириста... п’ятсот франків.
Кнок
А важкі свині?
Жінка
Є такі, за які дають більше тисячі.
Кнок
Так ось! Винесе лікування приблизно на дві свині й двох телят.
Жінка
О! Ля-ля! Приблизно три тисячі франків? Це сумно, Богородице ясна!
Кнок
Може, краще піти на прощу, не перечитиму. 
Жінка
О! Проща! Також дорого і часто нічого путнього. /Мовчанка./ Але що в мене такого 
страшного?
Кнок /Дуже чемно/
Усе поясню на чорній дошці. /Підходить до дошки й щось рисує./ Ось це ваш спинний 
мозок, у розрізі, дуже схематично. Правда? Бачите тут пучок Тюрка, а тут стовбур 
Кларка? Бачите? Так ось! Коли ви впали з драбини, ваш Тюрк і ваш Кларк перекрути-
лися /Рисує стрілки/ на кілька десятих міліметра. Ви, може, скажете, що це небагато. 
Авжеж. Але відхилення небезпечне. Крім цього, тут виникає посіпування, яке впливає 
на нервову сітку.

Витирає пальці.
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Жінка
О! Господи! Господи милосердний!
Кнок
Звичайно, не помрете завтра-позавтра. Можна почекати.
Жінка
О! Ля-ля! Навіщо я падала з тої драбини!
Кнок
Я подумав, може, залишити все в цьому стані. Гроші не легко даються. А старість 
прийде ще не скоро. Нехай щасливими будуть роки старости! 
Жінка
А лікуючи…. не дуже детально, зможете дешевше?... Але, аби було все ж таки добре.
Кнок
Можу запропонувати ось що. Буду оглядати вас. Майже нічого не будете платити. По 
кількох днях ви самі переконаєтесь – справа погіршується. Тоді вирішите, що робити.
Жінка
Добре, гаразд.
Кнок
Гаразд. Повертайтесь додому. Ви на авто?
Жінка
Ні. Я пішки.
Кнок /Сидить за столом, виписує рецепт/
Мусите замовити авто. Щойно зайдете додому, негайно лягайте в ліжко. В кімнаті ─ най-
краще самій. Зачиніть віконниці, затягніть штори, аби світло не разило. Не дозволяйте, 
аби з вами розмовляли. Тиждень без твердої страви. Можна склянку мінеральної води 
щодві години. Від сили половина сухаря, вранці й увечері, замочивши у молоці на дні 
горнятка. Але раджу і без сухаря. Тепер не скажете, що я виписую вам дорогі ліки! В 
кінці тижня побачимо, як ви почуваєтесь. Якщо будете бойова, якщо сили й веселість 
повернуться, отже недуга не така страшна, як можна було очікувати, і я перший вас 
заспокою. Якщо, навпаки, ви відчуватимете загальну слабкість, важку голову і неба-
жання вставати з ліжка, отже, жодного сумніву. Ми розпочнемо лікування. Домовились?
Жінка /Зітхаючи/
Як вважаєте.
Кнок /Вказує на рецепт/
Записав на папері що робити. Незабаром навідаюся до вас. /Подає рецепт і відводить 
до дверей./ /До присутніх у передпокою./ Марієто, допоможіть пані зійти сходами і 
викликати авто.

Видно обличчя присутніх, вражених переляком і повагою жінки в чорному.

Ява п’ята

Кнок, жінка у фіолетовому
Їй шістдесят. Усе вбрання фіолетове. Спирається на палицю альпініста.

Жінка у фіолетовому /Гордовито/
Докторе, ви, певне, здивовані, що я прийшла.
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Кнок
Авжеж, пані, трохи.
Жінка
Те, що пані Понс, з дому Лемпумас, завітала на безкоштовну консультацію ─ річ геть 
надзвичайна.
Кнок
Це для мене неабияка честь.
Жінка
Ви, мабуть, думаєте, що це наслідок сучасного безладдя. У той час, коли безліч нероб 
і торгівців свиньми ганяють на автомобілях і розпивають шампанське з акторками, 
панна Лемпумас з родини, яка сягає, покоління за поколінням, вісімнадцятого століття, 
а колись володіла половиною цього краю та ще мала родинні зв’язки з усією аристо-
кратією та найвищою буржуазією наших сторін, тепер змушена стояти в черзі разом з 
бідняками та біднячками Сен-Моріса? Признавайтесь, докторе, такого ще світ не знав.
Кнок /Запрошує її сісти/
Ще б пак, пані.
Жінка
Не казатиму, що мій прибуток такий, як був раніше, що тримаю шість слуг та конюшню 
з чотирма кіньми. Це було правилом нашого дому аж до смерті дядька. Я навіть була 
вимушена продати торік землю “Мішуй” на сто шістдесят гектарів, яку я успадкувала 
від бабусі по маминій лінії. Назва “Мішуй” греко-латинська. Так вважає настоятель 
нашої церкви. Походить, вочевидь, від латинського “мікодіум”, що означає: ненависть 
до грибів, бо їх ні разу не знаходили на наших землях, так ніби ґрунт цурався їх. Авжеж, 
разом з податками й доглядом вона давала мені смішну суму. Так, після смерти чоловіка 
почали наймані фермери неабияк зловживати, платячи щораз менше за найменший 
клаптик. Я була сита-сита-сита від цього! Докторе, чи не вважатимете, що врешті-решт 
я правильно вчинила, коли продала її?
Кнок /Не перестаючи уважно слухати/
Пані, я так вважаю. Зокрема, якщо ви любите гриби, і якщо, з іншого боку, ви розумно 
вклали гроші.
Жінка
Ой! Ви натиснули на болюче місце, в саму рану! І вдень і вночі питаю себе, чи розум-
но вклала. І сумніваюся. Страшенно. Я послухала отого товстуна нотаріуса, бо ніби 
найкращий у нас. Але вважаю його дурнішим за столик, який крутить його шанована 
дружина. Ви ж бо знаєте, столик не раз обдурював духів. Зокрема, я придбала купу 
акцій вугільної компанії. Докторе, що думаєте про вугільну компанію?
Кнок
Взагалі, задум прекрасний, може, спекулятивний, залежно від непередбачуваного по-
дорожчання, після чого виникає незрозуміле здешевлення.
Жінка
О! Господи! У мене мороз по шкірі. Видається, я придбала їх за найвищу ціну. Витратила 
понад п’ятдесят тисяч франків. Крім цього, вкладати таку суму у вугільну компанію – 
божевілля, якщо не мати гарного забезпечення.
Кнок
Гадаю, справді, це не принесе більше, ніж одну десяту від загальної суми. 
Жінка
Ох? Не більше однієї десятої? Але якщо не більше, то хіба це не божевілля?
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Кнок
Ні, не божевілля.
Жінка
Докторе, аж легше стало. Мені бракувало підтримки. Ви не повірите, скільки гризоти 
маю з тим побутом. Іноді кажу собі – мушу знайти інше заняття, аби забутися. Докторе, 
людська природа – то чисте нещастя. Записано ж бо – можна позбутись одного клопоту, 
знайшовши інший. Але принаймні в процесі зміни стає легше. Хочеться не гризтися 
цілий день квартирантами, фермерами й своїми титулами. Не маю права, в свої літа, за-
йматися любовними справами – о! о! о! – чи податися у кругосвітні мандри. Але ви, без 
сумніву, чекаєте на пояснення, чому я вистояла у черзі на безкоштовну консультацію?
Кнок
Яким би не був мотив, пані, він точно чудовий.
Жінка
Ось! Я надумала подати приклад. Ви, докторе, керуєтесь прекрасним шляхетним нат-
хненням. Але я знаю місцевих. Я подумала: вони сором’язливі й не підуть. І пан зо-
станеться на бобах. Я ще подумала: “Якщо вони побачать, що графиня Понс, з роду 
Лемпумас, не вагаючись, пішла на відкриття безкоштовних консультацій, то відкинуть 
сором і висунуть носа з хати”. Бо за моїм кожним рухом стежать і обговорюють його. 
Це само собою зрозуміло.
Кнок
Пані, ваш вчинок заслуговує похвали, дякую.
Жінка /Піднімається, ніби хоче іти геть/
Докторе, мені дуже приємно познайомитися з вами. Вдома сиджу, не виходячи, щодня 
пополудні. Ми збираємося погомоніти навколо старовинного чайника часів Людовіка 
XV. Я успадкувала той чайник від прабабусі. Завжди на вас чекатиме одне горнятко. 
/Кнок схилив голову. Вона прямує до дверей/. Знаєте, насправді мене просто дістали 
квартиранти й мої титули. Цілі ночі не можу заснути. Так втомлюсь, що аж. Докторе, 
може, знаєте секрет, як заснути?
Кнок
Уже давно мучить безсоння?
Жінка
Дуже, дуже давно.
Кнок
Докторові Парпале про це казали?
Жінка
Не раз.
Кнок
І що він вам на це?
Жінка
Читати щовечора три сторінки Цивільного кодексу. Жарт. Доктор ніколи не був сер-
йозним.
Кнок
Мабуть, не мав рації. Бо є випадки безсоння, причина яких надзвичайно поважна.
Жінка
Невже?
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Кнок
Причина безсоння ─ суттєве порушення внутрішньо-мозкового кровообігу, зокрема 
пошкодження судин, відомих як “димовий канал люльки”. У вас, пані, очевидно, артерії 
мозку в такому стані.
Жінка
О! Боже! Димовий канал! Докторе, вживаю тютюн. То через нього? Полюбляю нюхати.
Кнок
Цей пункт належить перевірити. Ще одна причина безсоння – глибокий постійний 
напад сірої речовини через невралгію.
Жінка
Ой, який жах. Поясніть, докторе.
Кнок /Дуже поважно/
Уявіть собі краба або спрута, або гігантського павука, які вас безупинно гризуть, смок-
чуть і тихо роз’їдають ваш мозок.
Жінка
Ох! /Падає у фотель/. Такий страх, що як не впасти. Напевне, так воно і є. Я відчуваю. 
Докторе, благаю, краще відразу вбийте мене. Укол, укол! Або ліпше не покидайте мене. 
Відчуваю – я сповзаю у безодню страху. /Мовчанка./ Мабуть, невиліковно? Смертельно?
Кнок
Ні.
Жінка
Надія на одужання є?
Кнок
Звичайно, але не так скоро.
Жінка
Докторе, не обдуріть мене. Потрібна правда.
Кнок
Усе залежить від регулярного й тривалого лікування.
Жінка
Але що лікувати? Канал чи павука? Бо я відчуваю – у моєму випадку, мабуть, павук.
Кнок
Можна і те і те. Я не вселяв би надії пересічному хворому, який не має ні часу, ні засобів 
для лікування за найсучаснішою методикою. Але з вами інакше.
Жінка /Підводиться/
Ох! Я буду дуже слухняною хворою, докторе, лагідним песиком. Згоджуюся на будь-які 
процедури, аби тільки не дуже боліло.
Кнок
Жодного болю. Тут застосовують радіоактивність. Найбільша складність – це терпіти, 
дуже розумно, лікування упродовж двох-трьох років, і ходити до лікаря, який невід-
ступно стежитиме за процесом одужання, за детальним розрахунком радіоактивних 
доз. Та ще здійснювати щоденні візити.
Жінка
Ох! Я... я терпітиму. Але ви, докторе, певне, не захочете займатися мною стільки часу.
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Кнок
Захочете! Захочете! Я тільки цього й хочу. Йдеться про можливість. Мешкаєте далеко?
Жінка
Та що ви, два кроки. Будинок навпроти мерії.
Кнок
Спробую заскакувати до вас щоранку. Крім неділі. І понеділка, бо консультую пацієнтів.
Жінка
Але хіба, без двох днів, не буде надто велика перерва? Я не матиму догляду від суботи 
до вівторка?
Кнок
Залишатиму детальні інструкції. Крім цього, у вільну хвилину забігатиму в неділю 
вранці або в понеділок пополудні.
Жінка
Ох! Так краще! Так краще! /Підводиться/. Що зараз робити?
Кнок
Ідіть додому. Не виходьте з кімнати. Завтра вранці завітаю до вас і візьмуся докладніше 
вас оглядати.
Жінка
Сьогодні жодних ліків?
Кнок /Стоячи/
Гм… ні, треба. /Швидко щось виписує./ Зайдіть до пана Муске й попросіть негайно 
приготувати цей маленький рецепт. 

Ява шоста

Кнок, два парубки
Кнок /До почекальні/
Але, Марієто, як зрозуміти, що так багато люду? /Дивиться на годинник/. Ви усім пові-
домили, що безкоштовна консультація завершується о пів на дванадцяту?
Голос Марієти
Попереджала. Але не забираються.
Кнок
Хто перший? /Два парубки підходять. Стримуються від сміху, штурхаються, кліпа-
ють очима, раптом пирскають зі сміху. Позаду них люди кплять з поведінки парубків 
і досить голосно. Кнок ніби не зауважує./ Котрий з вас?
Перший парубок /Дивиться вбік, приховує сміх і острах/
Хи! Хи! Хи! Нас двоє. Хи! Хи! Хи!
Кнок
Гадаю, ви не разом?
Перший
Разом! разом! хи! хи! Разом! разом! /У почекальні сміх./
Кнок
Не зможу консультувати вас одночасно. Визначайтесь. Насамперед, я, здається, не бачив 
вас раніше. Перед вами чекають інші.
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Перший
Нам поступилися місцем. Можете запитати. Хи! хи! /Сміх і хихикання./
Другий /Бадьоро/
Ми обоє завжди разом. Ми пара. Хи! хи! хи! /Сміх у почекальні./
Кнок /Прикушує губу, холодним тоном/
Заходьте. /Зачиняє двері. До першого парубка./ Роздягайтесь. /До другого, вказуючи 
на крісло./ А ви сідайте тут. /Вони обмінюються знаками і хихикають, але силувано/.
Перший /У самих штанах і сорочці/
Мені до гола?
Кнок
Скиньте сорочку. /Парубок залишається у фланелевій жилетці./ Досить. /Кнок підхо-
дить, обходить хлопця, пальпує, постукує, слухає, підтягає шкіру, заглядає під повіки, 
витягає уста. Потім бере ларингоскоп з рефлектором, повільно піднімає, спрямовує 
раптово сліпуче світло на обличчя парубка, у горло, на очі. Щойно той затремтів, 
вказує на шезлонг./ Лягайте тут. Гайда. Зігніть коліна. /Пальпує живіт, прикладає то 
тут, то там стетоскоп./ Витягніть руку. /Слухає пульс. Вимірює тиск./ Гаразд. Одя-
гайтесь. /Мовчанка. Хлопець одягається. Батько ще живий?
Перший
Ні. Помер.
Кнок
Нагло?
Перший
Так.
Кнок
Ось що воно. І, мабуть, не старим?
Перший
Ні. У сорок дев’ять. 
Кнок
У такому поважному віці! /Тривала мовчанка. Парубки без найменшого наміру сміятися. 
Раптом Кнок в кутку кімнати щось шукає біля шафи. Приносить великі коробки, з 
яких витягає кольорові таблиці основних органів безнадійного алкоголіка та здорової 
людини. До першого парубка поштиво./ Зараз покажу, в якому стані у вас основні ор-
гани. Це нирки нормальної людини. А це ваші. /Почекавши./ Печінка. Серце. Але воно 
у вас настільки пошкоджене, що його навіть не зображено.

Відносить таблиці на попереднє місце.
Перший /Геть скромно/
Може, я перестав би випивати?
Кнок
Робіть, як вважаєте.
/Мовчанка/
Перший
Чи треба приймати ліки?
Кнок
Запізно. /До другого./ Тепер про вас.
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Перший
Пане докторе, може, я прийду на платну консультацію?
Кнок
У цьому немає потреби.
Другий /Дуже жалісливо/
Пане докторе, мені нічого не бракує.
Кнок
Та що ви знаєте?
Другий /Задкує, тремтячи/
Пане докторе, почуваюся здоровим.
Кнок
Чому прийшли?
Другий /Та сама поведінка/
Підтримати товариша.
Кнок
Хіба він ще не дорослий, не може сам? Гайда! Роздягайтесь.
Другий /Прямує до дверей/
Пане докторе, ні, ні, не сьогодні. Пане докторе, я повернуся.

Мовчанка. Кнок відчиняє двері. З почекальні долітає гучний регіт.
Кнок випускає обох парубків. Вони, спантеличені й залякані, проходять повз присутніх 

у почекальні, які раптом притихли, немов на похороні.

ДІЯ ТРЕТЯ
Великий хол у готелі “Ключ”. Атмосфера районного готелю, що поступово 

перетворюється у “Готель-медик”. На стінах афіші лікерів, нікелевої сталі, 
фарб і нижньої білизни за останнім словом моди. 

Ява перша

Пані Ремі, Сіпіон

Пані Ремі
Сіпіоне, авто приїхало?
Сіпіон
Так, пані.
Пані Ремі
Попереджали, що через сніг дорога закрита.
Сіпіон
Пфу! На п’ятнадцять хвилин.
Пані Ремі
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Це чиї речі?
Сіпіон
Одної з Ліврону, приїхала на консультацію.
Пані Ремі
Але ми її очікували щойно на вечір.
Сіпіон
Помилка. Та, що на вечір, приїхала з Сен-Марселену.
Пані Ремі
А та валізка?
Сіпіон
Равашоля.
Пані Ремі
Як? Пан Парпале тут?
Сіпіон
П’ятдесят метрів за мною.
Пані Ремі
А що йому тут треба? Напевне, забрати назад своє місце?
Сіпіон
На консультацію. Може.
Пані Ремі
Але вільні номери тільки 9 і 14. Дев’ятий тримаю для пані з Сен-Марселену. Віддам 
чотирнадцятий пані з Ліврону. Чому не сказали Равашолю, що вільних місць немає?
Сіпіон
Я подумав про чотирнадцятий. Не було інструкції, між ким вибирати – пані з Ліврону 
і Равашоль.
Пані Ремі
Дуже жаль.
Сіпіон
Шукайте вихід. Я ось маю займатися хворими.
Пані Ремі
Сіпіоне, ні, ні. Заждіть на пана Парпале і поясніть йому, що вільних місць немає.             
Я сама йому цього не скажу.
Сіпіон
Жаль. Часу не маю. Мушу вже натягати блузу. Доктор Кнок з’явиться з хвилини на 
хвилину. Маю зібрати сечу з п’ятого й восьмого. Харкотиння з другого. Виміряти тем-
пературу в першому, третьому, четвертому, дванадцятому, сімнадцятому, вісімнадцятому 
та інших. Не хочу дістати прочухана!
Пані Ремі
Може, занесете речі пані?
Сіпіон
А покоївка? Вона що, чіпляє перли?

Сіпіон виходить. Пані Ремі помічає Равашоля й зникає.
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Ява друга

Парпале, спочатку сам, потім покоївка

Лікар Парпале
Гм!... Ні душі?... Пані Ремі!... Сіпіоне!... Дивно… Моя валіза на місці. Сіпіоне!...
Покоївка /В халаті медсестри/
Пане? Вам кого?
Лікар Парпале
Нехай мені покажуть мою кімнату.
Покоївка
Я... я не знаю. Ви один з тих, записаних хворих?
Лікар Парпале
Я не з хворих, панно. Я лікар.
Покоївка
Ох! Ви приїхали допомагати доктору? Йому саме потрібна допомога.
Лікар Парпале
Але, панно, хіба ви мене не знаєте?
Покоївка
Ні. Зовсім ні.
Лікар Парпале
Доктор Парпале… Нещодавно, тому три місяці, я був лікарем у Сен-Морісі…                      
Ви, безумовно, не звідси?
Покоївка
Та ні, звідси. Але я не знала, що до Кнока, доктора, тут був лікар. /Мовчанка./ Пане, 
пробачте. Шефова зараз надійде. Мушу завершити стерилізацію наволочок.
Лікар Парпале
Наш готель дивно змінився.

Ява третя

Парпале, потім пані Ремі

Пані Ремі /Дивлячись убік/
Він ще тут! /Зважившись./ Пане Парпале, добридень! Сподіваюся, ви не за номером 
у готелі?
Лікар Парпале
Авжеж, так… Пані Ремі, як почуваєтесь?
Пані Ремі
Ось і приїхали! Немає вільних місць.
Лікар Парпале
Сьогодні що, ярмарковий день?
Пані Ремі
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Ні, звичайний.
Лікар Парпале
І всі номери зайняті у звичайний день? Як зрозуміти, чому стільки люду тут?
Пані Ремі
Хворі.
Лікар Парпале
Хворі?
Пані Парпале
Авжеж, приїхали лікуватися.
Лікар Парпале
І чому вони тут?
Пані Ремі
Бо у Сен-Морісі нема іншого готелю. Але ж і тут їм добре, поки знайдеться нове 
приміщення тут, у нас. На місці проходять усі процедури. Всі сучасні правила гігієни 
дотримано.
Лікар Парпале
Але звідки вони тут?
Пані Ремі
Хворі? Віднедавна з усіх усюд. На початках були тільки випадкові.
Лікар Парпале
Не розумію.
Пані Ремі
Авжеж. Бізнесмени, які приїжджали до Сен-Моріса у справах. Вони почули про доктора 
Кнока і про всяк випадок завітали до нього на консультацію. Звичайно, не знаючи свого 
стану здоров’я, але передчували щось недобре. Якби доля не занесла їх до Сен-Моріса, 
не один з них давно помер би.
Лікар Парпале
І чому мали б померти?
Пані Ремі
Бо не сумнівалися. Далі випивали б, їли, робили чимало інших дурниць.
Лікар Парпале
І багато з них залишалося в готелі?
Пані Ремі
Авжеж. Після консультацій поверталися у кімнати, лягали у ліжко, і починали лікуван-
ня. Сьогодні, справи змінилися. Люди, яких ми приймаємо, попереджають заздалегідь. 
Біда одна – бракує місць. Будемо будуватися.
Лікар Парпале
Неймовірно.
Пані Ремі
Ще б пак. Для вас неймовірно. Якби ви жили життям доктора Кнока, то, я вважаю, 
вили б криком.
Лікар Парпале
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Гм! Яке життя він провадить, отож?
Пані Ремі
Як проклятий! Тільки-тільки з ліжка, відразу до людей – відвідує їх. О десятій в готелі. 
Через п’ять хвилин побачите його. Потім консультуєї. Далі знову до людей по всьому 
району. А у нього, знаю, авто, прекрасне, новеньке, водить на повний газ. Але, знаю 
добре, перекушує одною канапкою.
Лікар Парпале
Таке моє життя в Ліоні.
Пані Ремі
Ого?.. Тут, як не як, ви жили-поживали солоденько. /Сміливіше/. Пригадуєте, як ви 
частенько проводили час за більярдом у холі готелю?
Лікар Парпале
Треба знати, що в мої часи люди почувалися здоровіше.
Пані Ремі
Пане Парпале, не кажіть цього. Люди навіть не знали, що означає лікуватися. Різниця 
велика. Є люди, які вважають, що ми по селах перебуваємо в стані дикунів, що не ду-
маємо про себе, що чекаємо, коли поздихаємо, як тварини, і що ліки, дієта, апаратура й 
сучасні наукові здобутки – все це для великого міста. Облуда, пане Парпале. Ми стали 
придивлятися до себе, як ніколи. Хоча ми скупердяї, але коли припече – віддамо що 
треба. Ви, пане Парпале, продовжуєте сприймати наших селян, як було колись. Вони 
тиснулися, аби дати гріш. Вони краще віддали б око й ногу, аби тільки не заплатити 
три франки за ліки. Богу дякуючи, справи змінилися.
Лікар Парпале
Зрештою, якщо людям обридло почуватися здоровими, якщо дарують собі дороге 
лікування, то нехай щедро тратять гроші. Для лікаря, отож, тільки користь.
Пані Ремі /Надто збуджена/
Хай там що, але ніхто не дозволить вам сказати, що доктор Кнок шукає вигоду. Саме він 
запровадив безкоштовні консультації. Такого не було раніше. Тепер про візити. Йому 
платять ті, які мають чим – бо інакше було б гидотно! – але нічого не бере з бідолах. Він 
їздить по всьому району. На своїм прекраснім авто зупиняється перед хатиною старої 
бідної жінки, яка не віддячить навіть козячим сиром. Гріх навіть натякати, що він вига-
дує хвороби, яких люди не мають. Мене ось, першу, щойно заходить у готель, оглядає 
з десять разів щоденно. І завжди терпеливо. Від ніг до голови. Усіма інструментами. 
Витрачає з чверть години. Завжди казав, що я нічого не маю, що не треба переживати, 
що мушу тільки добре їсти й добре пити. І жодної плати. Те саме для пана Бернара, 
вчителя. Убив собі в голову, що він є носій мікробів, і мучиться невимовно. Але ось 
і пан Муске. З’явився, аби у п’ятнадцятому взяти кров для аналізу разом з доктором 
Кноком. Побалакайте собі. /Трохи подумавши/. Знаєте, залиште мені валізу. Спробую 
знайти куток для вас. 

Ява четверта

Парпале, Муске

Муске /В модерному одязі/
Ще доктора нема? О! Доктор Парпале! Боже, привид! Вже цілий вік, як ви нас покинули.
Лікар Парпале
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Цілий вік? Та ні, три місяці тому.
Муске
Правильно! Три! Здалося – давно. /Поблажливо./ Ви задоволені Ліоном?
Лікар Парпале
Дуже.
Муске
О! Тим краще, тим краще. Там у вас постійні клієнти?
Лікар Парпале
Гм… За мене їх збільшилося на третину… Пані Муске почувається гаразд?
Муске
Набагато краще.
Лікар Парпале
Вона що хворіла?
Муске
Ви хіба не пригадуєте її мігрені, вона часто скаржилася. Ви ж бо не звертали на це 
належної уваги. Доктор Кнок діагностував відразу недостатнє оваріяльне виділення і 
призначив органотерапію. Що допомогло!
Лікар Парпале
О! Перестала хворіти?
Муске
Мігрень, як язиком злизало. Запаморочення ще має, але воно викликане тільки пе-
ревтомою, а не природною хворобою. Бо маємо аж надто роботи. Візьму учня. Може, 
когось порадите?
Лікар Парпале
Ні, але подумаю.
Муске
О! Зараз не те тихе колишнє життя. Мушу сказати, що навіть коли лягаю спати о пів 
на дванадцяту, я ще працюю над приготуванням ліків.
Лікар Парале
Словом, казка.
Муске
О! У мене, звичайно, замовлень побільшало уп’ятеро. І не нарікаю. Але є інші пози-
тиви. Я, ось, шановний докторе Парпале, люблю свою професію і відчуваю радість 
від того, що потрібний. Волію запрягтися у віз, а не сидіти на бобах. Просте питання 
темпераменту. Аж ось і доктор.

Ява п’ята

Ті самі, Кнок
Кнок
Панове! Докторе Парпале, добридень. Я думав про вас. Щасливо дісталися?
Лікар Парпале
Чудово.
Кнок
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Своїм авто?
Лікар Парпале

Ні. Залізницею.

Кнок

Ага! Йдеться про виплату, так?

Лікар Парпале

Тобто, я принагідно хотів би…

Муске

Панове, залишаю вас. /До Кнока./ Подамся у п’ятнадцятий.

Ява шоста
Парпале, Кнок

Лікар Парпале

Тепер не будете звинувачувати, що я вас “надув”?

Кнок

Шановний колего, задум все ж таки був.

Лікар Парпале

Не заперечуйте – я вам віддав місце, а воно чогось вартувало.

Кнок

О! Ви могли не покидати його. Не дуже заважали б один одному. Пан Муске розповів 
про наші перші здобутки?

Лікар Парпале

Авжеж.

Кнок /Шукає у портфелі/

Тільки між нами. Поділюся одним-двома графіками. Буде легко взяти їх до уваги, пам’я-
таючи про нашу тримісячну розмову. Насамперед консультації. Ця крива демонструє 
щотижневі цифри. Почнімо з вашої цифри, її я не знав, але визначаю цифрою п’ять.

Лікар Парпале

П’ять консультацій щотижнево? Шановний колего, не соромтесь, у мене вдвічі більше.

Кнок

Нехай. Ось мої цифри. Звичайно, не беру до уваги безкоштовних консультацій у по-
неділок. В середині жовтня – тридцять сім. В кінці жовтня – дев’яносто. В кінці ли-
стопада – сто двадцять вісім. В кінці грудня – поки що не записав, але буде понад сто 
п’ятдесят. Далі є ще крива лікування. Консультація, сама по собі, мені цікава тільки 
наполовину: вона – майже примітивне мистецтво, так би мовити ловити рибу сачком. 
Але лікування – то вже рибальство.

Лікар Парпале

Шановний колего, пробачте, але ваші цифри дуже точні?

Кнок

Дуже.

Лікар Парпале
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Хіба це можливо, що в районі Сен-Моріса за один тиждень сто п’ятдесят осіб не поліну-
валися покинути рідну домівку й приїхали сюди, постояли в черзі, аби потрапити на 
платний прийом до лікаря? Може, їх силували, чи змусили якось інакше?

Кнок
Не було ні поліції, ні військових.
Лікар Парпале
Неймовірно!
Кнок
Перейдімо до графіка лікування. На початку жовтня – ситуація від вас. Хворих під час 
регулярного лікування – нуль. Правда? /Парпале не надто заперечує./ Кінець жовтня – 
тридцять два. Кінець листопада – сто двадцять один. Кінець грудня – між двісті сорок 
п’ять і двісті п’ятдесят.
Лікар Парпале
Таке враження – ви зловживаєте моєю довірливістю.
Кнок
Як на мене, це не надто багато. Не забувайте – в районі дві тисячі вісімсот п’ятдесят 
три двори, а це означає – одна тисяча п’ятсот два прибутки, що дорівнює понад два-
надцять тисяч франків.
Лікар Парпале
Що це за історія про прибутки?
Кнок /Підходить до умивальника/
Все ж таки не можна вимагати догляду за хворим у сім’ї з прибутками у дванадцять 
тисяч франків. Це було б несправедливо. Для інших те саме. Однаковий режим ліку-
вання неможливий для всіх. Я запровадив три типи лікування. Найскромніший для 
сімей з прибутками від дванадцяти до двадцяти тисяч. Відвідую їх раз на тиждень. 
Сюди входять витрати на ліки в аптеці на один місяць. Далі вище. Вартісне лікування 
впродовж одного місяця для сімей з прибутками понад п’ятдесять тисяч франків. Для 
них мінімум чотири візити на тиждень і триста франків щомісяця на інші потреби: 
рентген, радіографія, електромасаж, аналізи, перев’язування тощо.
Лікар Парпале
Як ви довідалися про прибутки клієнтів?
Кнок /Старанно миє руки/
Повірте, не через фіскальних агентів. Так краще для мене. Якщо я вираховуватиму 
одну тисячу п’ятсот два як прибутки, то податковий контролер виставить сімнадцять. 
Найбільші прибутки у його списку – двадцять тисяч. Найбільші у моєму – сто двадцять 
тисяч. Так ми ніколи не зійдемося. Подумайте – він працює на державу.
Лікар Парпале
Звідки у вас така інформація?
Кнок /Усміхається/
З різних джерел. Це не проста праця. Майже увесь жовтень я сліпав над цим. І постійно 
корегую. Погляньте: правда, гарно?
Лікар Парпале
Гадаю, карта району. Але що то за червоні цятки?
Кнок
Це карта медичного обслуговування? Кожна цятка вказує на виявлення постійного 
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хворого. Тóму місяць тут була велика сіра пляма. Пляма Шабрієр.
Лікар Парпале
Як це?
Кнок
Так, від назви хутора. Останніми тижнями я тільки ним займався. Сьогодні пляма не 
зникла, але подрібнилася. Правда? Вже майже немає.

Мовчанка.
Лікар Парпале
Шановний колего, якби я навіть намагався приховати подив, то не зміг би. Не сумніва-
юся щодо ваших успіхів. Багато доказів. Ви дивовижна людина. Інші не наважилися 
б вам сказати, але так би подумали, як я. Або інші – не лікарі. Але дозволите відверто 
запитати?
Кнок
Будь ласка.
Лікар Парпале
Якби я знав вашу методику… якби володів нею, як ви… якби взявся застосувати…
Кнок
Авжеж.
Лікар Парпале
Чи відчував би пересторогу? /Мовчанка./ Дайте відповідь.
Кнок
Але вам відповідати. Як так вважаю.
Лікар Парпале
Зважте, я нічого не закидаю. Я торкнувся надзвичайно делікатного питання.

Мовчанка.
Кнок
Хотів би вас краще зрозуміти.
Лікар Парпале
Ви, мабуть, вважаєте, що я вперто принциповий, дошукуюся не знати чого. Але у вашій 
методиці на першому місці хіба не лікар, а потім хворий?
Кнок
Докторе Парпале, не забувайте, крім них, є найвища цінність.
Лікар Парпале
Яка?
Кнок
Медицина. Про неї і дбаю.

Мовчанка. Парпале задумався.
Лікар Парпале
Так, так, так.

Від цього моменту і до завершення п’єси освітлення сцени поступово стає 
“медичним”, де, як відомо, переважає не “природний”, а зелено-фіолетовий колір.

Кнок
Ви залишили мені район з кількома тисячами нейтральних, невизначених індивідів. Моє 
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завдання – визначити їх, привести до медичного існування. Кладу в ліжка і спостерігаю, 
що буде далі: туберкульозник, невропат, склеротик, будь-що, але, о, Господи! хтось! 
Ніщо так не дратує, як істота “ні риба, ні м’ясо”, яку ви називаєте здоровою людиною. 
Лікар Парале
Врешті ви не покладете до ліжка весь район!
Кнок /Витираючи руки/
Це ще питання. Бо, приміром, я бачив п’ятьох в одній сім’ї, які хворіли усі разом, ле-
жали у ліжку й зараджували собі. Ваш закид наштовхує на думку про економістів, які 
вважають, що сучасна велика війна не протриває шести тижнів. Насправді це тому, що 
нам усім бракує відваги, і будь-хто, я також, не наважуємося іти до кінця і покласти все 
населення в ліжко. Аби побачити! Так, так! Залишаються тільки здорові, аби доглядати 
за іншими або формувати з активних хворих певний резерв. Мені не до вподоби, коли 
здоров’я набирає відтінку провокації, бо тоді ви бачите – це занадто. Ми заплющуємо 
очі на безліч випадків, ми залишаємо багатьох у масках щастя. Але коли ходять фран-
тами, показуючи нам дулю, я сатанію. Так було тут з паном Рафаленсом. 
Лікар Парпале
Ага! Той здоровило? Хвалився, що підіймає тещу витягнутою рукою?
Кнок
Так. Він дражнив мене три місяці… Але я здолав.
Лікар Парпале
Невже?
Кнок
Лежить у ліжку. Своїми хвастощами знижував медичний дух населення.
Лікар Парпале
Однак, є одна серйозна проблема.
Кнок
Яка?
Лікар Парпале
Ви думаєте тільки про медицину… А решта? Ви не побоюєтеся, що, поширюючи 
повсюдно цю методику, ви отримаєте сповільнення іншої суспільної діяльности, яка, 
попри все, потрібна?
Кнок
Мене це не стосується. Я займаюся медичною справою.
Лікар Парпале
Але ж, коли будують залізницю, то інженер не запитує, що про це думає сільський лікар.
Кнок
Дідька лисого! /Прямує вглиб кімнати й підходить до вікна./ Докторе Парпале, киньте 
оком сюди. Вам відома панорама з цього вікна. Колись, перепочиваючи від партії в 
більярд, ви звертали увагу на неї. Там, унизу, гора Аліґр – межа району. Ліворуч вид-
ніються села Мескла й Требюр. Якби не той пагорб, ми побачили б увесь Сен-Моріс. 
Але ви, мабуть, милувалися лише красою природи, бо вам так до душі. Краєвид дикий, 
ледь олюднений. Саме це ви бачили. Сьогодні він увесь насичений медичним духом, 
живим і ще підігрітий вогнем нашого мистецтва. Коли я став уперше перед цим вік-
ном, відразу після приїзду, я не зазнав великої радости. Я відчув, що мій переїзд мало 
дасть. Ця широка сторона підступна: обходилася без мене й подібних мені. Але тепер 
я почуваюся так само легко, як органіст перед клавішами великого органу. У двохсот 
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п’ятдесяти будинках – усіх не бачимо звідси – далечінь і гаї – двісті п’ятдесят покоїв, 
де благоговіють до медицини, двісті п’ятдесят ліжок, в яких лежаче тіло засвідчує, що 
життя має сенс, а завдяки мені – медичний. Уночі ще гарніше. Світла. Всі мої. Не-хворі 
спочивають у темряві. Вони поза увагою. А хворі увімкнули нічні лампи. Ніч огортає 
все те, що поза медициною, і звільняє мене від злости й виклику. Район подібний на 
зоряне небо, яке я постійно творю. А ще є дзвінки, як сигнал. Уявіть собі, що для всього 
цього люду перша турбота – дбати про мої приписи, вони ж бо голос моїх рецептів. 
Уявіть собі, що зараз проб’є десяту, а для хворих, усіх, десята – це друге вимірювання 
температури в задньому проході, й відразу двісті п’ятдесят термометрів поникнуть у…
Лікар Парпале /Неймовірно збуджений, бере Кнока за руку/
Шановний колего, маю пропозицію.
Кнок
Що?
Лікар Парпале
Така людина, як ви, не на своєму місці у районному місті. Вам потрібне велике місто.
Кнок
Раніше чи пізніше, буду там.
Лікар Парпале
Зважте! Ви в апогеї сил. Через кілька літ вони згаснуть. Знаю з власного досвіду.
Кнок
Ну?
Лікар Парпале
Ну, не чекайте.
Кнок
Маєте щось підказати?
Лікар Парпале
Беріть моє місце. Дарую. Краще не висловлю захоплення.
Кнок
Так… А з вами, що буде?
Лікар Парпале
Зі мною? Я повернуся до Сен-Моріса.
Кнок
Так.
Лікар Парпале
І це не все. Тих кілька тисяч франків, які ви маєте віддати, дарую.
Кнок
Так… Правду кажучи, ви не такий дурень, як здається.
Лікар Парпале
Що це означає?
Кнок
Продукуєте мало, але вмієте купувати й продавати. У вас якості комерсанта.
Лікар Парпале
Запевняю…Ви, як особа, непоганий психолог. Мусите знати, я перестав дорожити гріш-
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ми відколи добре заробляю. Медичний дух у тому чи іншому кварталі Ліону вивітрив 
би з голови графіки, що в Сен-Морісі. О! Не маю наміру нидіти тут. Але кидатися 
стрімголов на першу-ліпшу пропозицію, що ви! 

Ява сьома

Лікар Парпале, Кнок, Муске
Муске нишком переходить через кімнату й подається до виходу. Кнок зупиняє його.

Кнок
Друже, підійдіть. Знаєте, що пропонує доктор Парпале?... Обмін місцями. Я мав би 
поїхати до Ліону на його місце. Він ─ сюди.
Муске
Це жарт.
Кнок
Авжеж, ні. Дуже поважна пропозиція.
Муске
Опускаються руки… Але, звичайно, ви відмовилися?
Лікар Парпале
Чому доктор Кнок мав би відмовитися?
Муске /До Парпале/
А тому, що коли взамін безкуркової рушниці за дві тисячі франків дають “евріку”, 
пневматичний пістолет, то людина, якщо не божевільна, відмовиться. Запропонуйте 
докторові обмін вашими автомобілями.
Лікар Парпале
Будь ласка, повірте, я у Ліоні маю першорядну клієнтуру. Я зайняв місце доктора Мер-
лю, який славився неабиякою репутацією.
Муске
Так, але відтоді минуло три місяці. За три місяці можна збудувати залізницю. І за ко-
ротший час, якщо вниз, а не вгору. /До Кнока/ Насамперед, шановний докторе, люди у 
Сен-Морісі нізащо не погодяться.
Лікар Парпале
Що їм до цієї справи? Ми їх не питатимемо.
Муске
Вони самі вам скажуть. Звичайно, барикад не будуватимуть. Таке нам не властиво. 
Зрештою, бракує бруківки. Але люди вас випровадять на дорогу до Ліону. /Зауважує 
появу пані Ремі/. Зрештою, самі переконаєтесь.

Заходить пані Ремі з тарілками в руках.

Ява восьма

Лікар Парпале, Кнок, Муске, пані Ремі
Муске
Пані Ремі, ось гарна новина. Доктор Кнок покидає нас, а доктор Парпале повертається.
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З її рук випадають тарілки, але вона вчасно схоплює їх,притиснувши до грудей.
Пані Ремі
Ох! Але ні! Ох! Але ні! Я ось кажу – такого не буде. /До Кнока/ Або ж вас викрадуть 
звідси літаком, бо я попереджу людей, і вас не випустять. Шини вашого авто попроби-
вають. Щодо вас, пане Парпале, якщо ви тут задля цього, то мушу з прикрістю сказати 
вам – немає жодної вільної кімнати. Хоча сьогодні четверте січня, будете ночувати на 
вулиці.
/Кладе тарілки на стіл./
Лікар Парпале /Дуже схвильований/
Гаразд, гаразд! Скандальне ставлення тутешніх до людини, яка присвятила їм двад-
цять п’ять літ свого життя. Коли у Сен-Морісі місце для шарлатанів, то буду чесно 
заробляти на хліб у Ліоні – чесно, до того ж на широку ногу. Якщо я щойно висловив 
думку зайняти попередню посаду, то визнаю, через здоров’я дружини. Вона ж бо ніяк 
не звикне до клімату великого міста. Докторе Кноку, врегулюймо нашу домовленість 
якнайшвидше. Увечері від’їжджаю.
Кнок
Шановний колего, не завдавайте нам такої образи. Пані Ремі не зуміла стримати язика 
за зубками, бо була заскочена цією новиною, зрештою неточною, та ще налякалася, що 
розіб’є тарілки. Слова зрадили думку. Зважте. Тарілки у безпеці. Пані Ремі прийшла 
до звичної памяти. В її погляді вдячність усього населення Сен-Моріса до вас за ваші 
двадцять п’ять літ мирної апостольської праці. 
Пані Ремі
Безперечно. Пан Парпале завжди був благородною людиною. І він порядно виконував 
свої обов’язки, як личило б кожному іншому, допоки ми обходилися без медицини. 
Коли була епідемія, він старався. Бо ніхто не скаже, що справжній лікар залишив би 
помирати увесь люд у час іспанського грипу.
Лікар Парпале
Справжній лікар! Які слова доводиться чути! Отож, пані Ремі, ви вважаєте, що “справж-
ній лікар” ладен побороти світову епідемію? То так, якби лісник захотів здолати зем-
летрус. Дочекайтеся наступної епідемії, і тоді побачите, чи доктор Кнок зарадить собі 
краще від мене.
Пані Ремі
Доктор Кнок… послухайте, пане Парпале. Не дискутуватиму про авто з вами, бо нічого 
в цьому не розумію. Але тільки тепер збагнула, що таке хвора людина. Так ось. Можу 
сказати, що у нас усі слабі перебувають у ліжку, і вашу світову епідемію вони ладні 
зустріти у всеозброєнні. Найстрашніше, про що розказував на лекції пан Бернар, то 
це грім серед ясного неба.
Муске
Шановний докторе, не раджу вчиняти подібної нісенітниці. На вулицях запанував 
фармацевтично-медичний дух. Люди прозріли. І кожен... перший ліпший... дасть відсіч.
Кнок
Не заглиблюймося у школярські сварки. Пані Ремі й доктор Парпале мають, очевидно, 
різні погляди, але попри все можуть зберігати найбільш увічливі стосунки. /До пані 
Ремі./ Для доктора знайдеться кімната?
Пані Ремі
Немає вільних. Знаєте самі, вдалося поселити тільки хворих. Якщо з’явиться хворий, 
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то його я, можливо, поселю. Зроблю неможливе, бо це моя робота.
Кнок
Але якщо скажу вам, що доктор не в силах від’їхати пополудні, то, медично вислов-
люючись, йому потрібний принаймні один день для перепочинку? 
Пані Ремі
О! Це інша справа… Але… хіба пан Парпале приїхав на консультацію?
Кнок
Якби приїхав на консультацію, то я був би змушений заявити про це публічно.
Лікар Парпале
Що ви крутите? Від’їжджаю увечері й крапка.
Кнок /Дивиться на нього/
Шановний колего, я з вами серйозно. Перепочити одну добу вам вкрай потрібно. Не 
раджу їхати сьогодні. Категорично проти.
Пані Ремі
Гаразд, гаразд, докторе. Я не знала, що для пана Парпале зарезервоване ліжко. Будьте 
спокійні. Треба поміряти в нього температуру?
Кнок
Про це згодом.

Пані Ремі виходить.
Муске
Панове, залишу вас на хвильку. /До Кнока./ Зламалася голка. Піду по неї до аптеки.

Виходить.

Ява дев’ята

Кнок, Парпале

Лікар Парпале
Це що – жарт? /Коротка мовчанка./ Зрештою, дякую. Мені не до снаги знову провести 
вісім годин у потязі. /Коротка мовчанка./ Мені вже не двадцять, і сам це бачу. /Мовчанка. 
Чудово, що ви серйозна людина. Я щойно це збагнув… /Підводиться./ Хоча я думав, 
що це ─ жарт і намагався пізнати механізми вашої справи… так, вигляд і погляд.. так 
ніби ви пронизали мене наскрізь… Ох! Це потужно.
Кнок
Ще б пак! Так стається мимоволі. Щойно постає переді мною особа, і я, попри все, 
бачу діягноз… навіть, зовсім без потреби і недоречно. /На вухо панові Парпале./ Буває 
так, що віднедавна уникаю дзеркала.
Лікар Парпале
Але… ваш діягноз… це що? Вигаданий? Чи, може?...
Кнок
Який, вигаданий? Кажу: мимоволі, коли бачу когось, я схоплюю поглядом, навіть не 
думаючи, масу дрібних незначних знаків, що на шкірі, у склері, у зіницях, на капілярах, 
у темпі подиху… ну, ще, і в мені самостійно спрацьовує механізм встановлення діягнозу. 



185

Жюль РОМЕН

Мушу берегтися, бо буде непереливки.
Лікар Парпале
Але... дозвольте… Втручаюся сміховинно, але виникають деякі мотиви… Коли ви 
сказали, що я потребую одного дня для перепочинку, то через просту гру або ж?... Ще 
раз я на цьому зупиняюся, бо маю певні сумніви, які хотів би з’ясувати. Я, звичайно, 
у себе сам зауважив щось таке, і від недавнього часу… хоча суто теоретично, то хотів 
би знати, чи мої спостереження збігаються з вашою мимовільною діягностикою.
Кнок
Шановний колего, облишмо поки що це. /Дзвонять дзвіночки./ Десята. Іду на обхід.
Пообідаємо разом. Якщо ви не проти виявити до мене дружню повагу. Щодо вашого 
стану здоров’я і наслідків можливого лікування, то, будь ласка, прошу до кабінету, 
пополудні. Там матимемо час побалакати.

Кнок виходить. Десяту пробило. Парпале задумався, упавши на крісло. 
З’являються Сіпіон, покоївка, пані Ремі зі звичними інструментами і проходять, 

освітлені “Медичним Світлом”.

Завіса
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