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Третій міжнародний драматургічний фестиваль 
«Тиждень актуальної п’єси» 2012 року став освіт-
нім і проходив у режимі фестивалю-школи. Кожно-
го дня провідні російські та українські спеціалісти 
проводили безкоштовні спеціальні майстер-класи, 
творчі зустрічі, лекції та семінари для режисерів, 
драматургів, сценографів і критиків. 6 листопада у 
приміщенні галереї «Лавра» відбулася лекція-пер-
форманс «Догма художника в театрі» Ксенії Пере-
трухіної.

Ксенія Перетрухіна — художник, режисер, арт-
директор вуличного фестивалю відеоарту «ПУСТО». Як 
художник вона бере участь у виставкових проектах, у 
виставах театрів «Практика» та «Театр.DOC», Центру 
драматургії та режисури А.Казанцева та М.Рощина. 
Прийшла в театр К.Перетрухіна усвідомлено і принци-
пово займається лише сучасними текстами. Вона офор-
мила 15 вистав та 2 проекти, що об’єднали театр і сучас-
не мистецтво. У неї є власне особисте бачення худож-
ника в театрі, чим він може його наповнити візуально 
та емоційно. Назва лекції «Догма…» за кіноманіфестом 
Ларса фон Трієра «Догма 95». Ксенія бачить схожі з ним 
висхідні задачі, а саме — «очищення мови». Це те, через 
що, на її думку, необхідно пройти театральному худож-
нику, режисеру і справжньому театру. Пропонуємо ко-
роткий витяг з цієї лекції-перформансу.

Нуль-позиція
Нуль-позиція — це «обнулення» культурного досві-

ду, тобто відмова від нього. Сформулював її Михайло 
Угаров з ціллю «обнулення» театру. Вона є однією з 
установ «Театру.Doc», яка полягає у багатьох заборонах, 
зокрема — режисури та декорації. Завдяки цій позиції 
відбулася драматургічна революція — з’явилася нова 
документальна драматургія, а також акторська шко-
ла — школа документального існування. З режисурою 
і художнім оформленням такої революції відбутися не 
може. Тож художникам необхідно повернутися на цю 
нуль-позицію, пройти її ще раз, переосмислити, щоб 
сягнути чогось нового.

Чи потрібне зараз художнє оформлення у виставі, 
щоб донести глядачу п’єсу? Цілком очевидна і приго-
ломшлива відповідь: ні, не потрібне. На сцені можна 
обійтися й без художнього оформлення. Утім, це не 
означає, що художник у театрі не потрібний взагалі. 
Ця ситуація не відміняє художника, а ставить художнє 
рішення у категорично нову позицію, тобто звільняє 
його від службової функції. Оформлення перестає бути 
падчеркою п’єси й режисури, а стає його сестрою.

Ксенія	Перетрухіна.
Нова	роль	художника	у	театрі

А К Ц Е Н Т И

Ready-made
Ready-made — це документальні речі, так звані речові 

докази. Якщо перекласти на мову драматургії, то його 
можна порівняти з verbatim. Існує принципова відмін-
ність ready-made від традиційної декорації, зробленої в 
театральних цехах, — насамперед ready-made передба-
чає цілком іншу відстань до глядача, ніж спеціально ви-
готовлені чи просто зафактурені (оброблені) предмети. 
Ready-made надає можливість нескінченного набли-
ження до предмета. Сучасний театр існує здебільшого 
в камерних сценічних просторах, і глядач фізично зна-
ходиться дуже близько до акторів та оформлення. Тому 
будь-який спеціально виготовлений предмет виглядає 
геть безглуздо. Я пропагую відмову від спеціально за-
мовленої зварної конструкції як декорації для вистави. 
Я за оформлення, яке можна відшукати і підібрати з ре-
чей і предметів, що знаходяться поруч у нашому побуті. 
Ready-made — це інструмент, який підключає цілковито 
нову можливість у театрі, а саме — тактильність.

Витяг із лекції-перформансу Ксенії Перетрухіної
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Тактильність
У сучасному світі через перенасиченням рекламою 

у людей закріпилася глобальна недовіра до слова. На-
самперед органи слуху і зору перебувають у недовірі до 
повідомлень. Найвільнішою зоною відчуттів людини 
зараз є тактильні. І вони зовсім ненасичені — тіло не 
приймає участі в отриманні інформації. Неправдивим 
заміщенням цьому є зростання кількості фітнес-цен-
трів як угамування цього «голоду», який виник у фі-
зичний сфері існування людини. Ось таким тілесним 
макдональдсом люди заповнюють свою тілесну нереа-
лізованість.

Стара річ
Стара річ є різновидом ready-made. Якщо ми прино-

симо до театру з життєвого середовища старий стілець, 
ми отримуємо предмет, в якого є своя історія, що її ми 
свідомо або підсвідомо прочитуємо. Такі речі часто не 
мають жодного стосунку до режисерського задуму ви-
стави, але у глядача виникатиме відчуття співпричет-
ності, схожості до предметів власного побуту. Отож ця 
реальна річ є нерівною і не вкладається у поставлену 
задачу. Проте нерівність предмету і покладеної на ньо-
го функції створює наріжно важливу задачу — амбіва-
лентність сприйняття.

Амбівалентність
За рахунок цього з’являється об’єм існування пред-

мету. Взята з побуту річ стає парадоксальною, набуває 
декількох незапланованих значень. Амбівалентність 
створює ефект випадковості та правди існування, яка 
виникає за рахунок неочікуваності. Предмет вносить 
новий сенс у вашу виставу. Прикладом є вистава «Хлам» 
Марата Гацалова, де всі речі були взяті з реального по-
буту.

Про глядача
Альберт Ейзенштейн висловив думку, що його ма-

теріал — «не плівка, а зміст у голові глядача». Він усві-
домлював, що його творчість знаходиться не на плівці, 
а у глядацькому сприйнятті. Вважаю, що зараз у театрі 
необхідно займатися перцепцією публіки. Те, що ство-
рюється на сцені, — це сфера меседжу. На сьогодні вона 
повністю закрита через те, що дуже важко зі сцени по-
відомити щось таке, щоб вразило чи потрясло глядача. 
Адже люди перенасичені інформацією — вони або про 
це вже чули, або знають ще більше. І якщо інформа-
ційна сфера зараз абсолютно перенасичена, то сфера 
емоційного переживання перебуває у стані «голоду» — 
нестачі, браку події. Зараз мистецтву вкрай рідко вда-
ється здивувати публіку. Один із найбільших інстру-
ментів впливу на людину — це пряме звернення до гля-
дача. Німецький художник Йозеф Бойс висловив думку, 
що «нам не потрібна картина на стіні, нам необхідно 
осмислити життя людини — треба, щоб життя людини 
стало актом мистецтва».

Готовність глядача до видовища
Під час відвідин виставки мозок глядача опрацьовує 

тільки 5% з побаченого, а 95% — добудовує за стереоти-
пами. Якщо скульптури чи картини розташовано в залі 
на звичних для них місцях, мозок практично не вми-
кається, адже людина прийшла на виставку готовою до 
прочитання такої інформації. Події не відбулося. Це 

глобальна проблема у всьому мистецтві. Формування 
події — головна задача, яку необхідно сьогодні ставити 
художнику. І її рішення має реалізовуватися не в сфері 
меседжу, а у сфері сприйняття цього меседжу глядачем. 
У сучасному театрі художник має працювати у залі з 
публікою. Цей прийом спрямовано на порушення го-
товності людей до видовища, тобто відбувається дезо-
рієнтація публіки. Наприклад, у згаданій вище виставі 
«Хлам» глядач відчував дезорієнтацію вже після гарде-
робу: його проводили до залу через ледь освітлене при-
міщення з купою різнотематичних речей. Важливим 
моментом була вимога, щоб глядач потрапляв у цей 
простір один, тобто зміг увімкнути власну свідомість і 
не піддатися колективній. Загалом складалося вражен-
ня неприбраного технічного приміщення, хоча всі речі, 
освітлення тощо були спеціально відібрані мною. Тобто 
я як художник намагалася порушити стереотипне пере-
міщення глядача до зали, від точки А до точки Б, роз-
почавши видовище, мистецтво ще до початку вистави. 
Глядач був розгублений, потрапивши у неочікувану си-
туацію. Він перебував у стані нерозуміння, чи це вже 
вистава, чи ще ні, включався механізм балансування 
між видовищем і реальністю. Ще один перформанс очі-
кував публіку під час всідання на місця у залі. На біль-
шості стільців лежали різні речі: нові чи старі книги, 
акуратно розвішений або жужмом кинутий одяг та ін. 
Моя головна задача полягала у роботі з глядачем, щоб 
він включав свою свідомість, починав думати, аналізу-
вати, взаємодіяти з речами. Попервах люди займали 
пусті місця, потім починали перекладати предмети на 
інші місця, намагаючись не вступати ні з ким у контакт. 
Та коли залишалися лише стільці з купою речей, люди 
починали поводити себе агресивно, шукати організа-
торів чи адміністрацію зі словами: «Тут що зайнято? 
Що це таке лежить?» Я разом із підготовленими людь-
ми збирала всю цю людську агресію: ми просили, щоб 
люди не хвилювалися, а щодо речей на стільцях відпо-
відали: «Це Ваше. Можете з ним робити що завгодно». 
Хтось речі клав під стілець, дехто — собі на коліна, інші — 
забирали додому. Все, що відбувалося до вистави, — 
принциповий акт, адже публіка ставала співучасником 
видовища. Тобто найкраще, що глядач може отримати 
зараз від спектаклю, — не інформацію, а акт співучасті.

Театр як тотальна інсталяція
Інсталяція — це певні предмети, виставлені на показ 

у певному просторі. Тотальна інсталяція — це коли весь 
простір є інсталяцією. Театр неймовірно підходящий 
простір, що ідеально годиться для тотальної інсталя-
ції. Театр — це подія в житті людини, тому будь-який 
момент театру має бути переосмисленим. Важливим є 
те, що тотальна інсталяція орієнтована і включає в себе 
глядача. Що і відбувалося у виставі «Хлам». Це зближен-
ня і взаємодія публіки з театром.

Генерування випадкового образу
На сцені вкрай важко домогтися ефекту випадковос-

ті, щоб до предмету склалося таке саме ставлення, як 
у житті. Стіл, за яким ви сидите у кафе, не привертає 
вашу увагу і немає особливого для вас значення — важ-
ливою є розмова зі співбесідником. А от на сцені той 
самий стіл привертає колосальну увагу. Завдання ху-
дожника добитися такого ж ефекту, як у житті, — щоб 

А К Ц Е Н Т И
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стіл зробився «випадковим». Генерування випадкового 
образу на сцені — надскладне завдання. З випадковістю 
пов’язана життєва правда, — найточнішими у більшості 
випадків виявляються речі, що нас оточують: у театрі, 
вдома, на вулиці тощо. Наприклад, у виставі «Життя 
вдалося» за п’єсою П.Пряжко, що йде у Театрі.DOC, я 
запропонувала акторам грати у своєму одязі. На репе-
тиції вони приходили в різному, але своєму одязі. Це 
було цікаво і додавало виставі неабиякого змістовного 
наповнення. Утім, режисер на прем’єру вирішив все ж 
одягнути акторів у костюми. Ефект одержали цілкови-
то негативний: одяг на акторах виглядав недоладно. 
Оригінальність задуму «грати без костюма» полягає у 
створенні враження буденної історії, а також у злитті 
двох дистанцій: між персонажем і актором та між са-
мими акторами як звичайними людьми. Це додає ви-
ставі неймовірного об’єму. Ще у цій виставі відбулося 
переосмислення світла на сцені: не виставлене світло 
створює ефект правди.

Сьогодні в театрах відчувається візуальна перенаси-
ченість. Тому зараз я працюю над розширенням таких 
понять, як «мінімізація візуальної складової» і «робота 
з неповним образом». Одним із моїх висновків є те, що 
завдяки аудіообразу можна створити візуальний образ 
у мозку людини. А поданням деяких речей фрагмен-
тарно можна досягти ефекту неповного образу.

Маніфестація ідей через художнє рішення
Проблема сучасного мистецтва — у відсутності осо-

бистого включення у створюваний твір. Все, що робить 
творець, має його безпосередньо хвилювати. Я впевне-
на у тому, що художнє рішення має бути носієм ідео-

А К Ц Е Н Т И

логії. Наявність ідеології — це гарантія особистого ви-
словлювання. Наприклад, відомий кіноприйом «трем-
тіння камери» дає відчуття хвилювання, переживання 
героя, а також відчуття живої людини, співучасника за 
камерою.

Художник і режисер
Необхідні нові стосунки у співпраці художника і ре-

жисера. Завдання художника сьогодні — створення но-
вого мислення, ідейного наповнення. Потрібно стерти 
грані між роботою режисера і художника, їхня праця 
має злитися в одне ціле і бути непомітною для публіки.

P. S.
Щодо критики
Завдання театрального критика — вписування твор-

чого акту в контекст часу, осмислення театрального 
процесу. Це вкрай необхідна на сьогодні професія, адже 
критики формують творців.

Уявний двійник
Наразі склалася така ситуація: у відповідь на культур-

ний запит людина говорить не те, що думає, а виставляє 
замість себе уявного двійника, від чийого імені каже те, 
що від неї очікують, або те, що слід у цю мить промо-
вити. Це спостерігається усюди і так само стосується як 
глядачів, так і митців. Більшість режисерів ставлять не 
те, що для них є важливим і цікавим, а те, над чим, на 
їхню думку, зараз мають працювати постановники.

Підготувала Вікторія Ільків
Світлини з власного архіву Ксенії Перетрухіної
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Київський театр МІСТ розпочав сезон новою 
прем’єрою «VALE ET ME AMA» за п’єсою «Лавка» 
Трайче Кацарова. Виставу показано в рамках між-
народного україно-македонського театрального 
проекту, який складається з перекладів і постано-
вок новітньої драматургії двох країн. Минулого 
року в Штіпському драматичному театрі (Македо-
нія) представили п’єсу Анни Багряної, української 
авторки, яка поєднує таланти поетичні, прозаїчні, 
драматургічні та перекладацькі. Цього року режи-
сер Олександр Мірошниченко поставив твір Трай-
че Кацарова у перекладі з македонської Анни Ба-
гряної. Символічно, що прем’єра відбулася у день 
незалежності Македонії. Адже ця вистава — перше 
сучасне театральне відкриття цієї країни в Украї-
ні. МІСТ проклав сценічний «місточок» між двома 
державами.

Зауважмо, що театр, який заявив у своїй назві «сучас-
ність», має особливу репертуарну політику, свою лінію 
творчого пошуку — модерна і постмодерна драматур-
гія, як українська, так і зарубіжна. Серед авторів такі 
знакові постаті світового театру, як Гомбрович, Вормс, 
Осборн, Місіма, Сартр, Вішнєк, Уїльямс. Проте Трайче 
Кацаров — відкриття нового імені для України. Маке-
донський автор — синтетична особистість. Здобувши 
освіту юриста, актора і культуролога, він успішно реалі-
зується як поет, прозаїк, драматург, есеїст, актор, режи-
сер і театрознавець. Автор кількох збірок поезій, прози 
та п’єс, Трайче Кацаров — лауреат літературних премій 
ім. Г.Прлічева та ім. Й.Котескі. Його драматичні твори 
популярні на батьківщині та за її межами, але дотепер 
були невідомі українському глядачу.

Нова постановка — це і відкриття нового стилю для 
театру. Своєрідний постдраматичний текст без тра-
диційної композиційної структури і сюжетної основи 
спровокував і своєрідне сценічне рішення із присма-
ком «пост» стосовно самої п’єси. У тексті Він і Вона, 
приречені на поєднання, зустрічаються біля таємничої 
лавки у різні життєві періоди, аж поки не вирушають 
разом на той світ як жертви автокатастрофи. Образно — 
катастрофи вмирання любові. У виставі Чоловік і Жінка 
існують у позаземному часі — у просторі «пост» — пост-
життя і постлюбові, у стані постійного відчуття набли-
ження катастрофи, її переживання. Дійство неліній-
не — воно ніби рухається стрибками, доки не «зависає» 
у нескінченному повторі своєрідного чистилища. Двоє 
людей, що заблукали в безмежності свого болючого ко-
хання, зустрічаються в місці, якому немає назви і яке 
знову і знову повертає їх туди, де все лише починалось. 
«І ніч змішалась із днем, а сміх із сльозами. І не знали 
ці двоє шляху, і самі були цим шляхом. Біль обертався в 
солодке вино, що пили вони вдвох, перетворюючи світ 
на химерне віддзеркалення півзабутої насолоди влас-
ним безмежним безсиллям…» — зазначає режисер-по-
становник в анотації до вистави.

Коротка (триває ледь годину) вистава справляє від-
чуття вкрай насиченого дійства. Це особливий не-
реальний світ із особливими законами, та водночас у 
ньому, ніби в химерному калейдоскопі, можна побачи-
ти проблеми й відчуття, близькі та зрозумілі багатьом. 
Адже рідко кому вдається оминути відчай нерозуміння 
і гірку агонію помираючої любові. Відчуття відчужен-
ня і водночас поліфонії створюється завдяки складній 
партитурі сценічного дійства. Фрагментарний текст, 
поетичний і водночас брутальний, вишукане візуаль-
но-пластичне дійство, складна симфонічна музика та 
внутрішній нюансований емоційний ряд акторської 
гри співіснують у складному плетиві «контрапункту».

Заблукалі	в	безмежності
болючого	кохання
Прем’єра осені 2012 року в театрі МІСТ

Вона (Уляна Ліб) і Він (Денис Щербак)
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Сценічний простір маркує «камерна», майже «до-
машня» шибениця із катами-охоронцями — потойбіч-
ними двійниками персонажів (декорації Дмитра Ле-
венка). Ці дві величезні безтілесні постаті з масками-
черепами та криваво-червоними сутанами нагадують 
химерні образи смерті, які завітали з середньовічного 
карнавалу. У появі рухомих вітром тіней у півтемряві 
сцени є щось підкреслено театральне і водночас іроніч-
не. Проте костюми самих героїв (художник-костюмер 
Євгенія Набока), — навпаки, відверто сучасні: чорна 
шкіра, яка обтягує оголені тіла акторів, створює асоціа-
ції еротичної гри у катування. Проте катування добро-
вільного, якого вони прагнуть і яке, попри все, вважа-
ють любов’ю. Поєднані тонкою чуттєвістю і взаємним 
бажанням — затамованим та від того ще гострішим, 
вони накидаються одне на одного з численними доко-
рами та образами, марно намагаючись обернути одне 
одного у свою «віру», свою правду і наражаючись на го-
стре лезо нерозуміння, що його втілює образ реального 
кинджала, який тримає їх на відстані.

Це своєрідна новітня імпровізація на тему одві-
чної проблеми непорозуміння Чоловіка і Жінки, які 
поєднані коханням і розділені ненавистю. Вони ніби 
разом, але рухаються в різних напрямках — він праг-
не повернутися в минуле, а вона поривається втекти в 
майбутнє, з примарною надією щось змінити. Чоловік 
і Жінка прибирають невластивих їм масок — відповід-
но нюансованої чуттєвості і холодної раціональності. 
Вона у виконанні Уляни Ліб — чутлива й жіночна попри 
цинічний образ жінки-вампа, який вона вдягає, ніби 
обладунки, для захисту свого пораненого серця. Він 
(Денис Щербак) пристрасний і сильний навіть у прини-
женні. Чоловік марно намагається повернути Жінку у 
свою вигадану країну музики почуттів. Вона ж так само 
безрезультатно прагне втекти від нього у прагматичну 
реальність. У складній грі акторів немає надмірностей: 
все — ніби в напівтонах, стримано, ескізно, недомовле-
но. Еротичність залишається в художньому полі і не пе-
ретворюється на вульгарність попри граничну відвер-
тість прийомів. І навіть спільна дитина, відсутня в ре-
альності сцени, їхня уявна вершина поєднання — стає 
приводом для нових, ще більших катувань одне одного 
через беззахисність та зраду.

Мотузка, протягнута від символічної шибениці, — 
стає їхньою грою, радше варіаціями численних ігор. 
Асоціативні пластичні образи утворюють химерний 
малюнок вистави (пластичне рішення Юлії Гасиліної). 
Вони співіснують у паралельних світах і нанизуються 
на ламаний ритм почуттів. Мотузка постає для них то 
своєрідною пуповиною, то перетворюється на паву-
тиння, де кожен приміряє ролі павука і його жертви. Він 
і Вона то зв’язують одне одного путами, то утворюють 
із мотузки захисну сітку. Чоловік і Жінка прагнуть пе-
ретворити одне одного на маріонеток, керованих і без-
вільних, і заплутуються у плетиві власної пристрасті. Та 
чи не найбільш яскравий і точний образ — канат через 
прірву, в яку так легко впасти, адже між ними справжня 
безодня, яка вабить і відлякує водночас.

Два загадкові твори симфонічної музики ХХ сто-
ліття  — «Острів мертвих» С.Рахманінова та «Четвер-
та симфонія» Я.Сібеліуса — це не лишень музичне тло 
вистави, а й химерний світ Чоловіка та Жінки, які самі 
існують, немовби ця музика — на межі буття та невідо-

мості. Їхній світ — ця музика, і вони самі обертаються 
на музику. Все побутове та повсякденне зосталося десь 
там — далеко, за межами кола, окресленого вищою си-
лою. Вже майже не люди, але ще не духи, існують ці 
двоє, наче в фантастичному танці, вигадуючи тут і те-
пер новий ритуал жертвоприношення жорстокому сві-
ту безмежної пристрасті.

Вистава має парадоксальну сценічну назву «VALE ET 
ME AMA» (латиною «Прощавай та люби мене»), поєд-
нуючи намагання втечі та її неможливість. Формула з 
римського епістолярного жанру в новому контексті на-
буває магічного змісту — замовляння від зникнення, 
від розлуки. Дійство рухається спіраллю і завмирає у 
повторі замкненого кола, де герої приречені на буття і 
небуття. На відміну від смерті наприкінці п’єси, фінал 
вистави — відкритий. Режисер використовує прийом 
зацикленого повтору ключових фраз і мізансцен геро-
їв, пропонуючи замість загибелі дивне переродження 
кохання. Що залишиться, коли вони підуть? Можливо, 
тихий дощ, як надія на те, що голоси не розчинилися 
серед холодних зірок у цьому примарному місці, якому 
немає назви… 

Ця вистава — сповідь двох зболених душ, що не здат-
ні йти разом, але безсилі розлучитись — у сучасному 
світі, де люди розучились чути і розуміти одне одного, 
ніби перекладаючи одне одного на незнану мову…

Андрій Карпенко
Світлини: Трайче Кацаров

Вона (Уляна Ліб) і Він (Денис Щербак)
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У столичному Молодому театрі 7 жовтня 2012 року 
відбулася прем’єра експериментальної вистави 
«Кома». Молодий режисер Андрій Май разом із гру-
пою ще молодших акторів спробував зробити те, 
чого в Україні, схоже, ще ніколи не робили.

П’єсу австрійських драматургів Фолькера Шмідта та 
Георга Штаудахера в Молодому зіграли на камерній 
сцені. Ось так, перше речення — і вже неправда. Адже 
із двох годин, які триває вистава, на сцені актори пе-
ребувають заледве хвилин п’ятнадцять. Решту часу дія 
розвивається на всій території театру, на всіх його по-
верхах — у фойє та кабінеті адміністратора, у гримерці 
та на сходових майданчиках, у коридорах і вбиральнях. 
І глядачам «Коми» доводиться пересуватися будівлею 
услід за акторами.

Мертві говорять
Щось схоже було хіба що в постановах Андрія Жолда-

ка. Ще 2000-го enfant terrible українського театру водив 
глядачів свого «Ідіота» Андріївським узвозом від бу-
дівлі Театру на Подолі до церкви Богородиці Пирогощі. 
Однак у сценічній редакції «Коми» Себастьяна Антона 
й Андрія Мая є своя особливість. По закінченні проло-
гу глядачів розподіляють на чотири групи, і спеціально 
навчені гіди ведуть їх окремими маршрутами — для 
кожної групи складається своя послідовність епізодів 
постанови, актори чотириразово повторюють кожну 
сцену.

Дія «Коми» відбувається у школі, тож в ідеалі актори з 
глядачами мали б перебувати в просторі реальної шко-

ли, в її до болю знайомих класах, кабінетах, коридорах, 
сходах, вбиралень. Загалом, уявіть собі, що ви дивитеся 
славнозвісний пару років тому телесеріал «Школа» Ва-
лерії Гай Германіки, ось тільки перебуваєте не в затиш-
ному домашньому кріслі, а на знімальному майданчи-
ку і за бажання можете дотягнутися до акторів рукою. 
До речі, показово, що прем’єру «Коми» відвідала одна зі 
сценаристок «Школи» Наталія Ворожбит.

Тема вистави шокуюча, але не нова. Вона вже не раз 
мала своє відображення в сучасному кінематографі. 
Зокрема, до історій про масові розстріли школярів і 
вчителів зверталися такі видатні режисери, як Гас Ван 
Сент («Слон», 2003) і Вадим Перельман («Все життя пе-
ред очима», 2007). Однак якщо кінорежисери розвиток 
подій не кваплять (ключовий сюжетний хід стрічки Пе-
рельмана з’ясовується буквально в її останньому епізо-
ді), то автори «Коми» не зволікають — перші ж репліки 
дійових осіб недвозначно дають зрозуміти, що всі вони 
вже мертві.

Такі, як у житті
Що саме скоїлось у простій австрійської школі, ми 

знаємо, залишається з’ясувати, чому це сталося. Оче-
видна відповідь — соціальна. Перед нами змучені бать-
ки, яким байдуже до власних дітей, легкодухі вчителі, 
не спроможні впоратися з класом, озлоблені підлітки, 
які не бачать у житті ні радості, ні сенсу. Навколо панує 
атмосфера загального відчуження, навіть найближчі 
подруги ладні погризтися через нічого не варті дріб-
ниці. Про те, хто вбивця, в принципі, можна здогада-
тися за початковими фразами, але, оскільки остаточну 

Сцена	загуляла
Прем’єра 2012 року у Молодому театрі

Домінік (Олексій Доричевський), Каро (Анастасія Євтушенко), Штефан (Василь Скакун)

basistaya_v
Вычеркивание
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відповідь на це питання дістанемо лише у фіналі, під 
час дії мимоволі починаєш висувати додаткові версії. І 
розумієш, що з п’яти юнаків схопитися за зброю могли 
щонайменше троє.

Адже, один — бандит, який всіх б’є, інший — парія, 
якого всі б’ють, третього залишили на другий рік, і він 
усіх ненавидить... Взагалі-то у кожного з персонажів є 
ім’я, але кортить їх називати відповідно до характер-
них соціально-психологічних типів. Бандита, Парію 
та Другорічника я вже згадував. Ще є Підлиза, Мажор, 
Закохана, Староста, дві подружки, Фіфа Рожева та Фіфа 
Чорна, Дівчина-Панк, Затуркана Кассандра. Зображену 
в «Комі» соціальну структуру можна побачити майже 
в кожному класі старшої школи, причому не лише ав-
стрійської.

Одна з головних небезпек для вистав і фільмів про 
сучасну молодь — це ненатуральність, фальш. Парадокс 
у тому, що ту ж «Школу» ганили за правду, за те, що 
підлітки в ній висловлювалися не чепуристою мовою, 
яку нав’язують філістерам творці рідкого телевізійно-
го «мила», а більш-менш реальним вуличним сленгом. 
На щастя, «Комі» цієї небезпеки вдалося уникнути. 
Сталося це насамперед завдяки адекватному україн-
ському перекладу Наталки Сняданко, яка залишила в 
тексті саме стільки простонародної та лайливої лекси-
ки, скільки було потрібно. Гідні похвали й актори, біль-
шість з яких зіграли на диво невимушено, а деякі ще й 
з тонкими нюансами.

Крига скресне
Дві-три шпильки не завадять. На мій погляд, виставу 

не завадило б скоротити хвилин на 15–20. А підкрес-
лення ірраціональної природи афекту, що призводить 
до масового злочину, протирічить переважно соціаль-
ній спрямованості дії. Фінал, у якому сцена порожня, 
постріли лунають із коридору, актори на поклін не ви-
ходять (вочевидь тому, що всі їхні персонажі вбиті), ви-
глядає хоча й оригінально, але надто зібгано. Зрештою, 
жодних знахідок в українській версії «Коми» немає, всі 
присутні в ній ідеї хтось уже використовував раніше.

Утім, це вкрай потрібна і своєчасна постановка. Та ж 
Ворожбит уже назвала її в своєму блозі «ковтком сві-
жого повітря». Один за одним столичні театри зверта-
ються до сучасної тематики, освоюють нові театральні 
практики, наважуються на експерименти з формою та 
змістом. Особливо приємно, що черговий прорив від-
бувається в Молодому, який останнім часом досягнен-
нями не відзначався. Отож зрушення є. Ні, крига ще 
скресла, проте тріскіт крижаного покрову, під яким до-
вгі роки нидів український театр, чути все виразніше.

Юрій Володарський
Газета «2000», №42 (626) 19-25.10.2012

Світлини: Віола Соколан

Наташа (Вікторія Корнійкова)



10

П О Д І Ї

Японія є однією з найцікавіших країн світу — осо-
бливості географічного розташування та унікальні 
історичні умови сформували неповторні культуру 
і мистецтво. Золота доба розквіту японського те-
атру припала на XVII ст., коли як опозиція до за-
розумілого театру військової аристократії Но роз-
винувся кривавий та видовищний Кабукі, театр 
малореспектабельних класів суспільства: купців та 
ремісників. Усі традиційні види театру в Японії на 
сьогодні внесені до переліків культурних надбань 
ЮНЕСКО і є формалізованими, канонічними, музе-
ями у плоті та крові.

Театр у Японії розвивався доволі цікавим способом: 
коли попередні явища театру досягали свого розквіту, 
як свого часу театр Но, а згодом і Кабукі, вони не розчи-
нялися в інших і не зникали, а консервувалися певним 
прошарком суспільства. Паралельно виникали нові від-
повідні й актуальні види театру, які теж нікуди не про-
падали. Тож в Японії від часу проникнення в її культуру 
з Китаю театрів Ґіґаку та Буґаку (VII ст.) накопичила-
ся чимала кількість театрів різних епох. Під впливом 
таких потужних та розгалужених традицій в сучасній 
культурній політиці країни сформувався постулат, 
який, на жаль, не несе нічого хорошого для нового те-
атру: «Все, що не робилося колись, не має зробитися в 
майбутньому».

Утім, останні тенденції в японському театрі не мають 
нічого спільного з традиційним театром. Театри Кабукі, 

Но, Бунрако так само далекі від сучасного японського 
режисера, як і від, скажімо, українського. Взагалі, театр 
в Японії — явище розрізнене і герметичне. Традицій-
ний театр має свою не чисельну, але вірну аудиторію, 
і, здається, вона так само династична, як і акторські 
родини традиційного театру. Адже щоб стати актором 
Кабукі, треба народитися в родині акторів Кабукі. Так 
само глядацька любов передається у спадок із поколін-
ня в покоління.

Театр європейського стилю, який активно розвивався 
в ХХ ст. після відкриття Японії світу, взяли на озброєння 
комерційні театри. В комерційному секторі найпоміт-
ніший театр-ревю «Такарадзука», в якому виступають 
лише жінки, — спершу півтори години триває мюзикл, 
а потім півтори години ревю. В закутках, на віддалених 
екофермах ще жевріє авангард 1960-х рр. — агресивний 
танок буто, що нині переріс у філософську течію. А по 
камерним сценам Токіо розкидано сучасний актуаль-
ний театр.

Для підтримання і розвитку тренду актуального теа-
тру і встановлення діалогу між японським та європей-
ським актуальним театром 2009 року було організова-
но «Токіо/Фестиваль».

Цей фестиваль вперше познайомив японців із твор-
чістю зірок європейського театру: італійця Ромео Кас-
теллуччі, швейцарця Крістофа Марталера, німецької 
групи «Ріміні протокол», іспанця Родріго Гарсії… Тут 
також презентують найцікавіші вистави азійського 
регіону та, звісно, Японії. Багато спектаклів робляться 

Японський	актуальний
«Токіо/Фестиваль» проходить з 2009 року щорічно
з 28 жовтня по 25 листопада в театрах Токіо

«Прийомні спогади: повернення пригнічених», режисер Хансол Йоон 



11

П О Д І Ї

спеціально під фестиваль або в копродукції з ним, як 
наприклад, документальні проекти Акіри Такаями.

Програма фесту поділяється на дві частини: основну 
та програму молодих художників, до якої менше ви-
мог. Улюбленцями фестивалю за останні чотири роки 
в межах основної програми стали режисери Куро Та-
ніно, Акіра Такаяма, Дайсуке Міура та хореограф Са-
буро Тешигавара. Варто зазначити, що з низки причин 
у Японії не існує окремого драматургічного руху, як, 
скажімо, в європейських країнах, здебільшого спо-
нуканого активною діяльність лондонського театру 
«Роял Корт». Японські режисери самі собі пишуть тек-
сти, як, зрештою, і японські драматурги самі себе став-
лять. Коли немає механізму донесення твору до зага-
лу, а ринок актуального театру надто малий, іншого 
виходу не знаходиться.

Найкращими виставами, продемонстрованими на 
«Токіо/Фестиваль-2012», названо спектаклі «Без світла 
ІІ» Акіри Такаями, «Замок мрій» Дайсуке Міури, «Дах-
Дах-Ско-Дах-Дах» Сабуро Тешигавари, вистава з Пів-
денної Кореї Хансола Йоона «Прийомні спогади: по-
вернення пригноблених» та легкий документальний 
проект із Сінгапуру «Ромео гей» Даніеля Кока.

«Токіо/Фестиваль-2012» присвячено трагедії на ядер-
ній електростанції Фукушіма-1 2011 року, яка стала 
каталізатором змін у свідомості японців. Відразу дві 
вистави японських режисерів показано на фестивалі за 
п’єсами австрійської нобелівської лауреатки Ельфріди 
Єлінек, яка після трагедії написала театральний текст 

«Без світла», що ліг в основу постановки режисера Мо-
тоя Міури. А Акіра Такаяма використав сіквел до «Без 
світла» — «Фукушіма — Епілог?».

Режисер покоління «тридцятилітніх» Акіра Такаяма 
першим в японському театрі створив не класичні виста-
ви, а проекти, виніс театр за межі сцени. В його поста-
покаліптичному спектаклі для «Токіо/Фестиваль-2010» 
«Повне керівництво з евакуації — Токіо» глядачі ман-
друють столицею Японії в пошуках створених режисе-
ром евакуаційних сховищ. Для цьогорічного ж фести-
валю Такаяма влаштував виставу-квест, уявну подорож 
Фукушімою. Він взяв за текстову основу гнівний потік 
свідомості Єлінек «Фукушіма — Епілог?». Уривки з цьо-
го тексту зачитують дівчатка-школярки, які живуть на 
лінії зони відчуження. Глядачам видається 12 листі-
вок зі світлинами Фукушіми, розтиражованими в ЗМІ, 
листівки виглядають, наче туристичні, на звороті — ін-
струкції, як дістатися чергового місця призначення. На 
кожній віднайденій локації можна спіймати вказану 
радіохвилю на старенькому радіоприймачі, що вида-
ється кожному глядачеві. Власне на цій хвилі і транслю-
ються аудіозаписи дівчаток із Фукушіми, які монотон-
но начитують тексти Єлінек. Вся ця вистава-квест є не 
лише проявом останніх європейських трендів театру, а 
й поліфонічним і жорстким висловлюванням на тему 
японського лиха.

Ще один безумовний хіт фестивалю — вистава Дай-
суке Міури «Замок мрій». Жорстке мовчазне вислов-
лювання на тему порожнечі сучасних молодих людей, 

Варіації на тему вистави Дайсуке Міури «Замок мрій»
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їх безцільного існування. Міура створює фізіологічні, 
навіть порнографічні спектаклі, в яких досліджує най-
нижчі, найтемніші куточки людської душі, робить із 
глядача вуайєриста, який часто не без насолоди підгля-
дає за достовірно переданими актами насильства.

«Замок мрій» — це умовна територія, квартира, де 
живуть восьмеро яскраво одягнених, з фарбованим во-
лоссям підлітків, яких автор позбавив мови, тож підліт-
ки не комунікують між собою вербально. Вони схожі на 
зграю неандертальців у строкатих модних удяганках, 
прийшовши додому, вони починають бити і ґвалтува-
ти один одного. Підлітки п’ють, ширяються, блюють, 
злягаються, між їх бажаннями і діями немає жодного 
люфту для осмислення. Врешті, «Замок мрій» — це по-
рожнеча, яка лежить за маркетинговими стратегіями 
продажу вседозволеності. В кінці цього надзвичайно 
насиченого брутальними діями спектаклю, які якщо і 
не були справжніми, то на сто відсотків такими вигля-
дали, настає ранок. Вранці жителі «Замку мрій» сплять. 
І раптом серед сплячих тіл проривається чийсь тихий 
плач.

Вистава ж Хансола Йоона з Південної Кореї «При-
йомні спогади: повернення пригнічених» є заборо-
неною до показу на батьківщині режисера. Причина 
тому — її тематика, в спектаклі розглядається питан-
ня історичної правди, що з того, що ми пам’ятаємо, є 
правдою, а що нав’язано державою? Жахливі події Ко-
рейської війни 1950–1953 років, що розділила країну 
на Південь, що стрімко розвивається, і герметичну со-
вкову Північ, передаються в спектаклі з погляду обох 
сторін конфлікту. Вистава також частково зроблена за 
принципом подорожі, глядачі спершу слухають роз-
повідь двох акторів про картину Франца фон Штука 
«Саломея», де ставляться питання: хто вбив Іона Хрес-
тителя — Саломея, Ірод, Іродіада чи кат? Хто винен у 
міріадах жахливих злочинів війни, в братовбивстві — 
Америка, Радянський Союз, Північ чи Південь Кореї, 
хто? Потім глядачів проводять крізь зали, де співають 
корейські робітники, старі жінки згадують у режимі 
документального театру події війни. Після чого гля-
дача ведуть через коридор з приглушеним світлом, де 
лежать трупи корейського мирного населення. Йдеш, 
наче катакомбами. Таким чином глядача ще більше 
втягують у події вистави, для нього створюють умови, 
за яких він отримує досвід Корейської війни. Це одна з 
найсильніших вистав цьогорічного «Токіо/Фестивалю», 
яка демонструє різноманітні нові методи впливу на 
свідомість і емоційну сферу аудиторії. Наприкінці всім 
роздали в пакетиках землю, в яку під час постановки 
корейці закопували корейців.

І хоча театр не є на сьогодні візитівкою японської 
сучасної культури: японці справді краще походять ма-
газинами, поспівають в караоке чи засядуть за ігрові 
автомати, ніж відвідають театр, однак усе ж тут розви-
ваються найостанніші європейські театральні тренди. 
Про що свідчить і щорічний театральний азійський фо-
рум «Токіо/Фестиваль».

Спеціально з Токіо Марися Нікітюк
за підтримки фонду Ріната Ахметова

«Розвиток України»
Світлини: Тсукаса Аокі, Шункі Огава, Акіра Такаяма, 

Хансол Йоона, Марися Нікітюк

П О Д І Ї
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Одна з минулорічних прем’єр київського Театру на 
Подолі — інсценування розповіді популярного нині 
прозаїка і драматурга Анатолія Крима з вельми 
провокаційною назвою «Лист Богу». Провокацій-
ною — адже відомий майстер переспівів і метамор-
фоз класичних сюжетів Крим вже самою назвою 
свого дітища апелює до славнозвісного «Оскар і Ро-
жева пані» Еріка-Еммануеля Шмідта. Хоча схожість 
обмежується лише тим, що персонажі пишуть по-
слання до Всевишнього.

Крим оповідає читачеві про долю Янкеля Лемареса із 
селища Северинівка, який у повоєнні роки намагається 
вижити, продаючи на ринку голки для примусів. Німці 
знищили сім’ю Лемареса у нього на очах, і, переживши 
таку трагедію, бідолаха залишився у вкрай убогому ста-
ні. У післявоєнних злиднях старий навіть не має коштів 
на святкування традиційного Пейсаху — неабияк важ-
ливого для нього і його покійних рідних. Доведений 
до відчаю, Лемарес наважується на навіжений вчинок: 
він пише листа «дорогому товаришу Богу» і просить у 
того 50 карбованців на святкові витрати. Послання по-
трапляє до рук начальника місцевої міліції капітана 
Побойні. Його родину теж знищили німці. Спільне горе 
викликає співчуття у суворого солдата. Капітан Побой-
ня бере на себе роль «товариша Бога» і вручає приголо-
мшеному єврею гроші — нібито відповідь на його лист. 
Щоправда, в кишені у Побойні знайшлося лише 25 кар-
бованців...

«Лист Богу», як відомо, входить до циклу «Оповідань 
про єврейське щастя», одне із яких — «Льовушка» — вже 
поставлено на сцені Театру на Подолі. Прочитавши 
«Лист Богу», режисер Ігор Славинський, мабуть, за-
уважив деяку однобічність розповіді. Щасливий фінал 
явно переважував на користь обдарованого «Богом» 
Лемареса, тоді як сам дарувальник — Побойня зали-
шався в тіні письменницької уваги, втім, як й інші зга-
дані в оповіданні персонажі. Незадоволений подібною 
несправедливістю, мелодраматичний Славинський 
розбиває прозу Крима на партитури жалюгідного куль-
гавого Лемареса (Володимир Кузнєцов), дратівливого 

Єврейське
щастя
і	солдатське
горе
Прем’єра 2012 року в Театрі на Подолі

Побойня (Сергій Бойко), Зінаїда (Лариса Трояновська)

Лемарес (Володимир Кузнєцов)
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солдафона Тихона Побойні (Сергій Бойко), нетямущо-
го старшини Тихоненка (Федір Ольховський) і чарівної 
жалісливої продавчині Зінаїди (Лариса Трояновська). 
Крім головних дійових осіб, камерну сцену Славин-
ський примудряється заселити і пересічними жителя-
ми Северинівки (віртуозно зіграними тими ж Бойко та 
Ольховським): безіменним безногим солдатом-проно-
зою і хитрим торгашем Вайнштейном. Ці двоє пияків 
та баляндрасників виступають коментаторами-резоне-
рами і неабияк ожвавлюють дію вистави, сповнюючи 
життям імпровізовані вулиці кімнатного селища.

Чому кімнатного? Та тому, що малу сцену в будівлі 
Театру на Подолі з огляду на її розміри інакше як кім-
натою не назвеш. Ось і довелося головному художнику 
Марії Погребняк вигадати мобільну багатофункційну 
ширму, зроблену з дерев’яних дощок так, щоб у потріб-
ний момент вона могла перетворитися чи на ятку Зіна-
їди з підвісним прилавком, чи на крамничку Лемареса 
із запненим ґратчастим віконцем, чи на лазню, від-
криту в Северинівці начальником міліції. Ширма роз-
ташована на середньому плані, а на задньому — старий 
репродуктор, завішене дзеркало, вішак-гачок та інтри-
гуюче запнений портрет товариша Сталіна. Утім, така 
«тіснява» лише на користь виставі — як інакше показа-
ти небагатолюдну глушину, де всі один одного знають?

Отже, в цій «кімнатній глушині», цілковито віддаю-
чись грі, перебувають четверо цілком заслужених (про-
те все ще без цієї регалії офіційно!) артистів. Весело 
базікають за кухлем пива, паряться в лазні, засинають 

Тихоненко (Федір Ольховський)

Побойня (Сергій Бойко)

під бій курантів, змагаються за увагу Зінаїди... Тут зна-
йшлося місце для маленьких дотепних вигадок, які спо-
внюють спектакль іншими смислами. Так, наприклад, 
коли Кузнєцов-Лемарес відправляє листа Богові, він 
обережно підкрадається до ширми, за якою причаївся 
Ольховський-Тихоненко. «Гулі-гулі-гулі!» — вкрадливо 
підкликає «голуба» Кузнєцов. Ольховський відклика-
ється голубиним туркотінням. Кузнєцов обережно про-
совує лист за завіску. Ольховський хапає простягнутий 
конвертик зубами і тікає, імітуючи ляскання крил.

Всю увагу у виставі акцентовано на антиподах: Ле-
марес і Побойня. У Володимира Кузнєцова Лемарес 
вийшов жалюгідним, кульгавим, тихим старим із блу-
каючим напівбожевільним поглядом, який викликає 
жалість і співчуття. Симпатія глядачів відразу прихи-
ляється на його бік, а ледве стримувані сльози в розпо-
віді про вбивство дружини і дітей викликають у жаліс-
ливих жіночок у залі гіркі зітхання жалю та співчуття. 
Одначе ці жіночки ще не підозрюють, що у фіналі без-
утішними зітханнями і шквалом оплесків нагородять 
Сергія Бойка. Грізний і дратівливий капітан Побойня, 
який завжди репетує, наче на армійській муштрі, від 
якого місцеві п’янички кидаються врозтіч, несподіва-
но для глядача постає головним потерпілим, єдиним 
невтішним вдівцем. Полюс симпатії різко зміщується, 
коли Тихон виймає з нагрудної кишені листи, які пи-
сав дружині та доньці і які не дійшли до адресатів, на 
які так і не відповіли. З однієї цієї вигаданої сценічної 
деталі виростає ціла нерозв’язна драма, яку загострює 
вперта ідеологія Побойні. Для нього Сталін — це вища 
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сила, тому не відразу Тихон розуміє, що у вказівці адре-
сата не абревіатура (Б.О.Г.У.), що листа спрямовано до 
найвищих сил. Капітан Побойня боїться Сталіна як вог-
ню — навіть портрет його без потреби не турбує, а роз-
суває завіски і звітується, як на доповіді, з належними 
у такому разі повагою і запалом. Звісно, таке звернен-
ня викликає сміх у залі. І геть нестримний регіт лунає, 
коли той самий портрет під час прибирання чистить Зі-
наїда. Маленька плямка, що не зникала під натиском 
сухої ганчірки, змусила сумлінну прибиральницю... 
плюнути крадькома вождю прямо в око.

Що ж робити, до якого бога звертатися Побойні, щоб 
залікувати свої душевні рани, адже він твердо переко-
наний, що Бога немає (адже по суті він сам став «то-
варишем Богом» і щастя Лемареса опинилося в його 
руках)? Сам Тихон не отримує відповіді, по-чоловічому 
гірко ридаючи в завіски  портрета. Музичний супровід 
для цієї фінальної сцени — «Прекрасна любов» Юрія 
Шевчука і ДДТ — якнайкраще пасує Сергію Бойкові і 
тому шаленому чоловічому відчаю, тому крику неса-
мовитості і образи, який у фіналі проривається назо-
вні. Потужні децибели силою звучання перекривають 
усі раніше використані у виставі єврейські мотиви, й у 
цьому теж є свій незаперечний сенс. Таким чином ре-
жисер перетворив театральну розповідь про єврейське 
щастя на драму радянського солдата.

Ксенія Реутова,
студентка КНУТКіТ ім. І.К.Карпенко-Карого,
експерт премії «Київська пектораль — 2012»

Світлини: Катерина Плахоніна Побойня (Сергій Бойко)

Тихоненко (Федір Ольховський), Лемарес (Володимир Кузнєцов), Зінаїда (Лариса Трояновська), Побойня (Сергій Бойко)
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Перший	із	класиків
Зі збірки есеїв «У черзі за святою водою»

Перший із класиків, чий візуальний образ було за-
своєно ще до будь-якого читання. Дуже подобалася 
його стрижка «каре», яка мала би пасувати не чоло-
вікові, а жінці. Пам’ятаю стару книгу незрівнянної 
краси, петербурзьке видання Вольфа, «поставщика 
Его Імператорскаго Величества», з неймовірними 
картинками: Ганна з «Майської ночі», об’ємний 
«Портрет», який висувався зі своєї рами, потворні 
писки чи то «Страшної помсти», чи то «Пропалої 
грамоти».

Потім ми з двоюрідною сестрою у період юнаць-
кої бездуховності продали цю книгу, бо дуже хотілося 
джинсів. Не вистачило й на холошу для однієї пари. Але 
це сталося потім. А в дитинстві саме Гоголя мені прочи-
тали дуже рано. І мені значно більше подобався росій-
ський Гоголь «Мертвих душ» і «Ревізора», ніж українські 
«Вечори» чи «Миргород», бо російський Гоголь був не-
ймовірно смішним. Жодна з книжок, що їх традиційно 
читають у родинному колі та регочуть до втрати пульсу, 
ні «Дванадцять стільців», ні «Троє в човні», не виклика-
ли таких конвульсій реготу, як гра у шашки Ноздрьова 
чи хлестаковський «лабардан-лабардан». Або «жена» 

як страшна мана Федора Івановича Шпоньки — всюди 
«жена», і паперова затичка у вусі — то теж «жена».

Коли дожила до вивчення Гоголя у школі, приєм-
но було, що він уже весь прочитаний і мало не вивче-
ний напам’ять. Вивчення Гоголя у школі відбувалося 
в рамках радянського шкільництва — по-зи-тивний 
герой — не-га-тивний герой. У Гоголя — всі негативні. 
Практично жодної жінки. І тлум нещасних самотніх чо-
ловіків. І купа чортів. У рамках того самого радянського 
шкільництва Бога, як відомо, не було. І чорти лишалися 
безпритульними. Або й набували статусу викривачів 
самодержавно-кріпосницької Росії — роль, яку в інших 
творах класичної російської літератури виконували 
«зайві люди». Зрештою, ще у Пушкіна чорти служили 
трудареві Балді, допомогли йому поставити на місце 
підступного скнару попа. А гоголівська нечиста сила — 
то взагалі чи не головна підтримка трудового селян-
ства: і ковалеві Вакулі допомогли налагодити стосунки 
з коханою Оксаною, і Левкові з Ганною також.

... Пам’ятаю свій жах, коли одна з подружок дитин-
ства зізналася, що їй найбільше подобається Андрій. 
Не Тарас, не Остап, а саме Андрій. Чи не єдиний герой 
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Гоголя, який направду закохався. І не було поряд чорта, 
який допоміг би...

Жінок у Гоголя не те що би зовсім нема, але це аж ніяк 
не «русскіє женщіни» інших російських класиків. Сама 
тільки «дубіноголовая помєщица Коробочка» чого вар-
та! Це, до речі, саме вона викрила Чічікова в його махі-
націях із мертвими душами!

Існує класична цитата про гоголівський сміх крізь 
сльози. Для мене в ті далекі роки в контексті Гоголя 
мав місце сміх без слізних домішок. Або жах у чистому 
вигляді без домішок рефлексій. Жах «Вія» і «Страшної 
помсти», з якими змикається жах бездонної прірви бо-
жевілля. Жах радянських кінофільмів за Гоголем. Не-
відомо, чому зачинателькою літератури жахів уважа-
ється заморська Дафна Дюмор’є, а фундатором фільмів 
жахів — Альфред Хічкок. Кажуть, камінь з надгробку 
Гоголя — тепер на могилі Булгакова. Логічне передання 
естафети чортівні. Саме української чортівні, як напо-
лягають деякі дослідники.

«Мій» Гоголь — несистематизований і невпорядко-
ваний. Він — суперечливий і багатоликий. І він, «мій» 
Гоголь, увесь там, у моєму дитинстві й отроцтві. Коли в 
дорослому віці читаю матеріали про усвідомлення міс-
ця й ролі Гоголя в культурі Росії та України, то він уже 
не мій Гоголь. Подейкують, що в російську паморозь 
Невського проспекту Гоголь привів автентичних укра-
їнських чортів. Що саме українець Гоголь поглядом чу-
жинця, іноземця зумів розгледіти російських монстрів 
у всій їхній красі, ніби в росіянина Салтикова-Щедріна 
російські монстри не такі соковиті. Чорти «мого» Гого-
ля — і страшні, і милі водночас, тому що вони — оба-
біч національних суперечок і національних діалогів. 
Це — його особисті чорти, іманентні чорти Гоголя, І Бог 
чи диявол дав йому незрівнянний хист випустити їх у 
великий світ. Чи не Гоголь найбільшою мірою навчає 
письменників писати правду?

Жінок, як уже зазначалося, у Гоголя нема або майже 
нема. Бо ж найулюбленіша гоголівська жінка — це їжа. 
Так, їжа, саме вона. Це — багатолика жива істота, яка 
має і божественні, і демонічні риси. Багато письмен-
ників писали про банкети й частування та про вбогу 
їжу злидарів. Та ні в кого це не досягало тої надпри-
родної, прямо скажемо, гіперреалістичної виразності, 
як осетер на балу в поліцмейстера, якого стеребив Со-
бакевич, чи бульйон із пір’я, принесений Хлестакову ві-
рним Осипом. Ніякі раблезіанські барани й утрібка не 
стануть поряд із гоголівськими варениками. Бо ж у яко-
го ще великого письменника вареники самі стрибають 
до рота, щойно перед тим обмастившись сметаною? Аж 
читач мимоволі хапає серветку, витерти губи. Де ще 
харчовий компонент літератури досягає такої нечува-
ної персоніфікованості?

Письменників-«харчовиків» у світовій літературі 
багато. Але тільки у Гоголя їжа стає не тлом дійства, а 
повноправною героїнею — чи антигероїнею, — якій у 
гоголівських сюжетах відведено таке почесне місце.

Не раз відзначалися напружені стосунки великого 
Гоголя з його літературними жінками: по-перше, їх 
непропорційно мало; по-друге, всі вони — або юні на-
речені, або відьми, або те й те водночас, по-третє, всі 
схожі між собою. Немає сумніву: якщо не головна, то 
одна зі значущих гоголівських жінок — це їжа. Навіть 
імена у гоголівських страв жіночі: «Эдакая няня», хоча 
це «він»: баранячий шлунок, фарширований гречаною 
кашею, мозком та ніжками.

Що закладено свідомо чи несвідомо у смаковиті хар-
чові пасажі гоголівських текстів? Може, то найповніше 
втілення свинства нероб-поміщиків, головний сенс 
буття «мертвих душ», які не спасуться? Застілля в бу-
динках Манилова, Ноздрьова (той, щоправда, більше 
по вину, а не по їжі), Собакевича, Коробочки направ-
ду демонструють розкіш ненажерливості, яка межує зі 
свинством. Але ж от у милих старосвітських поміщи-
ків нескінченне споживання соусів із грибочками й 
пиріжечками, яке нібито також складає чи не єдиний 
сенс старого подружжя, висловлює їхню ніжність одне 
до одного та до тих, хто завітав до їхнього гостинного 
дому. А українська гоголівська їжа не просто просоче-
на містичним змістом і вмістом, а й сама створює цей 
сенс.

Гоголівська їжа — то не просто гріх багатоїдства, що, 
як відомо, є одним зі смертних гріхів. Скорше то поган-
ська стихія, коли поїдаючи щось, виконують не завжди 
зрозумілі непосвяченим ритуали. Коли ніякі молитви й 
пости не вгамують поєдинку з наїдками, бо ж їжа все 
одно переможе. Увірветься, наздожене й заплигне до 
рота, як Пацюків вареник, попередньо обмастившись у 
сметані.

Чи не тому саме в контексті цієї любові до їжі такою 
моторошною виглядає смерть Гоголя? Чи не тому хрис-
тиянин Микола Гоголь, заплутавшись у своїх гріхах, об-
рав собі саме голодну смерть?..

Євгенія Кононенко,
письменниця, перекладач, науковий співробітник

Українського центру культурних досліджень
Ілюстрації: Михайло Євшин 

К О Н Т Е К С Т И
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П О Д І Ї

Новорічний Штраус-концерт у Київському театрі оперети

У низці Новорічних та Різдвяних свят Київський 
Національний академічний театр оперети пода-
рував своїм глядачам урочисту зустріч із музикою 
скрипалів, композиторів і диригентів сім’ї Штрау-
сів. Повільно рушила, обіцяючи казку, завіса, зал на 
мить завмер від краси побаченої на сцені зимової 
вулички старого Відня і вибухнув оплесками. Ди-
ригентська паличка заслуженої артистки України 
Оксани Мадараш злетіла вгору і, наче сп’янівши від 
музики, публіка вибухнула шквалом оплесків. Ве-
чір відкрили улюбленою всіма увертюрою Йоганна 
Штрауса до оперети «Летюча миша».

Програму Штраус-концерту вела заслужена артистка 
України Валентина Донченко-Бутковська. «Творчість 
Штраусів знаменує собою найважливіший етап в історії 
розвитку музики. Вона вражає нас своєю грандіозніс-
тю і новизною, — делікатно нагадує глядачам Валенти-
на. — Потрібні були невичерпна творча енергія, зібра-

ність і воля, щоби з такою наполегливістю втілювати в 
життя задуми, які навіть найзухвалішим композиторам 
і музикантам здавалися нездійсненними. А Штраусу-
сину затісними виявилися масштаби одного жанру — 
він написав близько півтисячі творів: 117 польок, 73 
кадрилі, 43 марші, 31 мазурку, 16 оперет, комічну оперу, 
балет і... 168 вальсів, ба навіть вальсових сюїт, оскільки 
кожен його вальс складається з 5 частин — 5 вальсів. У 
своїх вальсах Йоганн Штраус-син використовує форму 
з п’яти частин, улюблену батьком, — при цьому його 
вальси перетворюються на розгорнуті музичні поеми».

Ведуча не забирає забагато часу своєю розповіддю, 
зазначивши, що говорити має музика, і поступається 
місцем оркестру і солістці театру оперети Олені Арбу-
зовій. Звучить вальс «Там, де квітнуть лимони», який 
в Україні виконується вперше. Цілком впевнено можу 
сказати, що не всі слухачі — знавці творів Штрауса зна-
йомі з історією створення запропонованого публіці 
твору. Цей вальс народився після блискучої прем’єри 

«Сміється	вальс	над	усіма
модами	століття...»
Кияни почули музику Й.Штрауса, яка звучала в Україні вперше
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«Летючої миші» під час туристичної подорожі ком-
позитора Італією з німецьким оркестром Лангенбаха. 
Вперше він виконав його в Турині в Театро-Реджо 9 
травня 1874 року. Попервах назвавши цей вальс «Пре-
красна Італія», згодом маестро вирішив перейменува-
ти його, зробивши алюзією до роману Гете «Чи знаєш 
землю, де цвітуть лимони?». Це 364-й твір Штрауса-си-
на. Гра оркестру київського театру оперети і прекрасне 
соло флейти Анатолія Вороб’я викликали у слухачів не-
вимовний захват. Особливо фінал із форте та рокотом 
литавр. Глядачі аплодували виконавцям навстоячки.

Загальновідомо, що Штраус-син був винятково пра-
цьовитим. Попри те що сім’я, яку покинув годувальник, 
потерпала від скрути і негараздів, Йоганн вірив у своє 
покликання. Штраус-батько заздрив здібностям сина і 
не бажав бачити його своїм суперником в музиці, тому 
заборонив йому грати, а якось, побачивши хлопчика зі 
скрипкою в руках, замкнув інструмент у скриню. Про-
те любляча мати вірила в синів талант, тож подарувала 
йому нову скрипку. Штраус-син займається музикою 
потайки, отримує достойну професійну освіту та усві-
домлено обирає шлях диригента й композитора. А од-
ного жовтневого дня 1844 року, вислухавши його духо-
вну кантату, муніципалітет Відня вперше надає право 
19-річному Йогану Штраусу-сину виступити дириген-
том і композитором на концерті батька, що здобуло 
йому популярність і викликало спалах суперечок і плі-
ток. Багато хто обурювався, як хлопчисько міг дозво-
лити собі конкурувати з визнаним музичним метром? 
А він, зухвалий і самовпевнений, дозволив собі! Дебют 

перевершив усі очікування: перший вальс початківця 
композитора і диригента «Серце матері» публіка біси-
рувала 4 рази. Свій перший концерт Штраус завершив 
«Алегоричним вальсом», який з волі публіки йому до-
велося повторити 19 разів! А наступного дня ранкові 
газети вже писали: «Доброго вечора Штраус-батько, до-
брого ранку Штраус-син!»

Усе це було лише переможним початком. Попри за-
борону вальсів у країнах Європи, Штраус-син із неба-
ченою швидкістю створював один за одним свої нові 
прекрасні твори. Впродовж багатьох років він був ди-
ригентом — розпорядником придворних балів у Відні, 
тож став найвидатнішим представником цієї музичної 
династії та залишився в історії королем вальсу.

Вальс виник задовго до Великої французької рево-
люції на основі німецького танцю лендлер і вважався 
вкрай непристойним. Історики пишуть, що «він був 
суворо заборонений. І заслужено: вальс був не просто 
новомодним танцем, він відбивав зовсім нове ставлен-
ня людей один до одного. Якщо в манірному менуеті 
партнери подавали один одному два пальці, а в гаво-
ті та полонезі до того ж було потрібно дотримуватися 
черговості пар згідно соціального статусу, то у вальсі 
люди були максимально розкуті. Це шокувало людей 
похилого віку, але захоплювало молодих». Вальси писав 
іще Моцарт. Однак танцювати їх привселюдно почали 
у Відні лише на початку ХІХ століття. Тоді ж з’явилися 
перші танцювальні зали. Якщо раніше бали влашто-
вували у приватних будинках і палацах знаті, то тепер 

П О Д І Ї

Вальс «Веснянi голоси».
Солісти балету Максим Булгаков, Яніна Сазонова

Дует Саффі і Барінкая з оперети «Циганський барон»
виконують з. а. України Ігор Левенець, Валерія Туліс
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з’явилася можливість змішувати різні верстви суспіль-
ства.

І сьогодні вальси Штраусів не втратили своєї прива-
бливості. Це підтвердила київська публіка, що зібрала-
ся на новорічний Штраус-концерт. У програмі концер-
ту прозвучали геніальні вальси, напевно народжені під 
скрипіння карет, цокіт кінських копит і щебетання пта-
хів під час прогулянок композитора лісом. Серед них — 
«Весняні голоси», «Казки віденського лісу», «На пре-
краснім блакитнім Дунаї», «Кайзер-вальс», які разом 
із чудовим оркестром театру під керуванням чарівної 
палички Оксани Мадараш виконували солістки опере-
ти Олена Арбузова і Галина Грегорчак, солісти балету 
Максим Булгаков і Яна Сазонова, флейтист Анатолій 
Воробей. Публіка, схопившись за руки і погойдуючись у 
такт музиці, поривалася закружляти у вихорі запальної 
музики. І я відразу ж згадала пісню Едуарда Колманов-
ського на слова Євгена Євтушенка «Вальс про вальс», в 
якій поет повстає проти скептиків: «Вальс устарел, го-
ворит кое-кто, смеясь, век усмотрел в нем отсталость и 
старость…» І далі висловлює тверду впевненість у тому, 
що для вальсу не існує ні теоретичної, ні практичної за-
грози забуття: «Смеется вальс над всеми модами века. 
И вновь бушует с нами старая Вена. И Штраус где-то 
здесь сидит, наверно, и кружкой в такт стучит, на нас 
не ворчит...»

Лісову тему вальсів у програмі Штраус-концерту під-
хоплюють полька «В лісі Крапф», французька полька 
«Феєрверк» із сюрпризом від художнього керівника 
Театру оперети Богдана Струтинського, який блискуче 

зіграв роль коваля і майстерно кував у такт оркестру, 
полька «Шампанське», «Сільська полька» і польки «На 
полюванні» і «Трік-трак», які вразили несподіваними 
звуковими ефектами. Доповнили цей музичний кок-
тейль арії, дуети та ансамблі з найпопулярніших оперет 
композитора: захопливої і запальної «Летючої миші» 
та колоритного, насиченого угорськими інтонаціями 
«Циганського барона». Публіка щиро аплодувала вико-
навцям: народному артисту України Сергію Павлінову, 
заслуженим артистам України Сергію Авдєєву, Ігорю 
Левенцю, Василю Макойнікову, Валерії Туліс, а також 
Олені Раєвській, Володимиру Одринському, Андрію 
Орлову, Петру Остапенку...

До програми свята увійшов і «Романс для віолончелі 
з оркестром №2, соль-мінор, оp.255» Йоганна Штрауса, 
також виконаний в Україні вперше. Це найсумніший із 
шести інструментальних романсів, які Йоганн створив 
між 1860 і 1865 роками у Павловську. Тут відчуваєть-
ся вплив усіх великих трагіків XIX століття: Бетховена, 
Верді та Шуберта, хоча витоки цього трагізму — росій-
ські. Гіркота розставання з коханою Ольгою Смирнит-
ською, відчай від неможливості щастя та сумні спогади 
про минулі хвилини радості так виразно зазвучали в 
віолончельних пасажах солістки Олени Гапей, підхо-
плених усім оркестром, що для всіх присутніх у залі ці 
рідкісні моменти смутку виявилися справжнім музич-
ним одкровенням.

Програму Штраус-концерту вибудував режисер-по-
становник, заслужений діяч мистецтв Богдан Стру-

П О Д І Ї

«Казки Вiденського лiсу», виконує Олена Арбузова

Кадриль «Кармен». В Україні виконується вперше!
Солісти балету Михайло Боцок, Юлія Ільченко, Дмитро Щербак
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тинський драматургічно гнучко з майстерно розстав-
леними смисловими акцентами. Глядачі зауважили 
цікаву поведінку музикантів на сцені, продумані деталі 
акторського виконання та особливості костюмів. На-
стрій слухачів підсилювався ефектністю номерів, бага-
то з яких виконувалися в Україні вперше, що отримало 
бурхливу схвальну реакцію залу...

Цього вечора глядачі дізналися про найцікавіші фак-
ти з життя родини Штраусів. «1833 року розпочався 
їхній тріумфальний хід Європою, — продовжила ве-
дуча. — Штраус-син був першим композитором, який 
представив світові танцювальну музику, — до Штрауса 
її не сприймали як мистецтво». У 1833–1838 роках він 
гастролював у Будапешті, Берліні, Лейпцигу та Дрез-
дені, їздив до Голландії, Бельгії, Франції. Під час теа-
трального сезону, присвяченого коронації королеви 
Вікторії, Йоганн провів 72 концерти в Лондоні. 1844 
року організував власний оркестр. Композиторами, 
диригентами та помічниками Штрауса-сина були його 
молодші брати Йозеф і Едуард. Після смерті батька Йо-
ганн об’єднав сімейні оркестри й неодноразово гастро-
лював країнами Європи та Америки. Упродовж 10 років 
Штраус керував концертними сезонами в Павловську 
неподалік від Петербурга, виступав у Петербурзі та 
Москві. У Росії він написав вальси «Прощання з Петер-
бургом», вальс-фантазію «Російське село», польку «У 
Павловському лісі». Тут він зустрів одну з перших ро-
сійських жінок, які писали музику, Ольгу Смирнитську 
та 30 вересня 1858 року включив її польку-мазурку до 
програми власного концерту в Павловську — таким ви-
шуканим способом освідчився їй у коханні.

Видатний майстер диригентського мистецтва Штра-
ус одночасно був чудовим скрипалем-віртуозом, тож 

поєднував амплуа скрипаля та диригента у своїх кон-
цертних виступах. Молодий Ріхард Вагнер, побувавши 
на концерті Штрауса, записав у своєму щоденнику: 
«Незабутньою залишиться для мене кожна п’єса, якою 
він диригує зі скрипкою в руках. Вона занурювала ди-
вовижного Йоганна Штрауса у шалений, на межі з не-
стямністю, захват. Цей демон віденського музичного 
народного духу здригався на початку будь-якого валь-
су, наче Піфія в екстазі. Публіка, більше сп’яніла від 
його музики, ніж від напоїв, здіймала справжнє виття, 
яке підносило наснагу диригента зі скрипкою на не-
збагненну для мене висоту».

Серед безміру творів Штрауса зазвичай виділяють 
кілька істинно геніальних вальсів. Проте особливо при-
мітна історія вальсу «На прекраснім блакитнім Дунаї». 
За легендою, керівник Віденської хорової капели вмо-
вив Штрауса написати п’єсу для його колективу. Одначе 
вірші виявилися настільки бездарні, що навіть музика 
Штрауса не врятувала її, тож п’єса зазнала фіаско. Зго-
дом Штраус на відкритті Всесвітньої виставки в Парижі 
усе ж вирішив виконати доопрацьований «Блакитний 
Дунай». Успіх був приголомшливий. У короткий тер-
мін вальс видано... мільйонним накладом! Паризький 
тріумф Штрауса-сина затьмарив успіх батька. Йоган-
на Штрауса-молодшого вітають Гюстав Флобер, Теофіл 
Готьє, Олександр Дюма-син, Амбруаз Тома, Іван Сергі-
йович Тургенєв. Із Парижу слава «Блакитного Дунаю» 
дійшла і на батьківщину композитора — цей твір зали-
шився найулюбленішим вальсом Австрії.

Вінцем різдвяного Штраус-концерту в Київському 
національному академічному театрі оперети стали три 
твори династії Штраусів: кадриль «Кармен» Едуарда 
Штрауса, вперше виконана в Україні дуже гідним сим-

Кадриль «Кармен». В Україні виконується вперше!
Солісти балету Михайло Боцок, Юлія Ільченко, Дмитро Щербак

П О Д І Ї
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фонічним оркестром театру і солістами балету Михай-
лом Боцоком, Юлією Ільченко та Дмитром Щербаком, 
веселий «Музичний брудершафт» із оперети Йоганна 
Штрауса «Летюча миша» та дивовижний «Марш Ра-
децького» Йоганна Штрауса-батька, в яких були задіяні 
всі учасники різдвяного проекту.

Та головним героєм вечора залишився симфонічний 
оркестр Національної оперети, керований помахом 
диригентської палички заслуженої артистки України 
Оксани Мадараш. Артисти оркестру, закохані в музи-
ку Штрауса, грали з душею, з «бісиками» і з таким на-
тхненням, що зал запалювався одразу та щедро вина-
городжував їх оваціями.

І коли глядачі підійнялися аплодували творцям цього 
дивовижного проекту, може хтось із них пригадав про 
те, що майстерність Штраусів не пройшла непоміченою 
й у «Майстрі та Маргариті» нашого земляка Михайла 
Булгакова, де він писав:

— Хто диригент? — відлітаючи, питала Маргарита.
— Йоганн Штраус, — загорлав кіт, — і нехай мене по-

вісять у тропічному саду на ліані, якщо на якомусь балу 
колись грав такий оркестр!

Утім, Булгаков так і не уточнив, якого саме Йоганна 
Штрауса запросив на бал до Сатани. Вочевидь, усе ж 
сина.

А можливо, хтось із вдячної публіки розповів у цей 
момент своєму захопленому сусідові по партеру леген-
ду німецьких істориків, народжену на одній з вулиць 
Відня: «Під вікнами грав оркестр. Маленький, з деся-
ток музик. І на диво злагоджений — у цьому Йоганн Ба-
тист Штраус розбирався краще будь-кого. Оркестр грав 
його, Штрауса, вальси — один за одним, один одного 
кращий... І, на відміну від невідомої йому Маргарити, 

Штраус не мав потреби питати, хто диригент, — так ви-
водити мелодію в усій Австрії вміли лише три людини. 
Одним із цих трьох був він сам, інший помер чотири 
роки тому, а отже, не залишається жодних сумнівів, хто 
там диригує під його вікном... І саме через це виходи-
ти на вулицю Штраус не поспішав. Він розумів, що по-
дітися нікуди і вийти все одно доведеться, але, дідько 
бери, не міг здатися так швидко. Аж ось оркестр заграв 
«Дунайські пісні» — цей вальс маестро Йоганн вважав 
найкращим своїм творінням, — і залізні нерви врешті 
не витримали. У халаті й пантофлях король вальсів 
вийшов на ганок. Навколо зібралося чимало народу 
— який мешканець Відня не зупинився би послухати 
вальси Штрауса, особливо коли їх під вікнами самого 
Штрауса виконує його власний син... Появу маестро 
зустріли вигуками захоплення. Кожен у місті знав, що 
батько і син Штрауси ворогують не перший рік, і всі 
присутні розуміли, що зараз у них на очах відбудеть-
ся щось незвичайне. Власне, вже відбувалося: вперше в 
житті Штраус не обдарував своїх шанувальників ані по-
глядом, ані словом. Не звертаючи уваги на натовп, що 
завзято аплодував, він підійшов до диригента та міцно 
обійняв його. Музика стихла.

— Прости мене, синку! — промовив Йоганн Штраус-
старший.

— З днем народження, батьку! — дещо недоречно від-
повів Йоганн Штраус-молодший.

— Займи моє місце, синку! — із полегкістю виголосив 
Штраус-старший».

Людмила Ткаченко,
заслужений журналіст України

Світлини: Анатолій Федорців

Тост Орловського з оперети «Летюча миша» виконують (зліва направо)
з. а. України Василь Макойніков, Андрій Орлов, Петро Остапенко, з. а. України Сергій Авдєєв

П О Д І Ї
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Вечір для людей, не здатних до самостійних рі-
шень, або, як зазначила авторка п’єси «Безхребет-
ність» Інгрід Лаузунд: «Вечір для людей з поруше-
ною поставою». Режисер Анастасія Осмоловська 
цілком згодна з цим твердженням.

«Безхребетність» на сцені театру «Вільна сцена» — 
це розповідь про повсякденне життя «офісного планк-
тону», тобто людей, життя яких спливає в замкненому 
середовищі — у стінах кабінету, спрямоване завдання-
ми від шефа. В цьому житті статус працівника визна-
чають геть дрібні речі, наприклад, марка цигарок, вар-
тість годинника, взуття тощо. Людина все більше за-
лежить від свого колективу — в буквальному розумінні 
не залишається на самоті навіть у туалеті. На тлі вели-
чезних дверей до кабінету директора розташовано де-
кілька табуретів, які позначають робочі місця, а поряд 
із ними — білий унітаз. Перед нами п’ятеро працівни-
ків, усі вони різні, їх об’єднує лише їхній жалюгідний 
штиб життя — аж ніяк не колектив. Ми бачимо людей, 
які геть утратили відчуття реальності: секс чи дружба 
для них не привід, аби прокинутись, тут не існує щи-
рих людських взаємин, усе виконується на автоматі, 
машинально. Варто відзначити чудовий акторський 
ансамбль (Тамара Антропова, Михайло Пшеничний, 
Андрій Ісаєнко, Сергій Гулін і Ганна Бичковська), що 

впорався із завданням показати людей, байдужих до 
всього навколишнього, засліплених жагою першості 
понад усе. Перед глядачем одна за одною розгорта-
ються цікаві сцени, які у підсумку склалися в єдину 
захоплюючу картину.

Безхребетний	—	безпринципний,	
безвільний,	м’якотілий,
слабкодухий,	безхарактерний
Прем’єра 2012 року на камерному майданчику «Вільної сцени» Театру на Лівому березі Дніпра

Немає	ані	найменшого	сумніву,	що	кожен	
глядач	вийшов	із	театру	з	питанням:	
«Це	моє	життя	щойно	показали	на	сцені?»	
І	можливо,	з	роздратуванням,	хвилюванням,	
острахом	чи,	навіть,	із	протестом	кожному	
довелося	чесно	відповісти	самому	собі	
або	зробити	вигляд,	що	нічого	не	сталося.	
Все	залежить	від	ступеня	
порушення	постави...

Анастасія Волтарніст
експерт премії «Київська пектораль — 2012»

Авторка вистави зробила акцент на тих ситуаціях, 
які найповніше розкривають характери людей та сто-
сунки між ними. Колеги Крецкі та Хуфшмідт полаялися, 
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Ми розуміємо, що якісь герої покохалися, інші по-
сперечалися, проте це нічого не змінило — все той же 
танок. Пропозиція секретарки, спроба зібратись і по-
говорити, щоб нарешті вирішити конфлікти, не зна-
ходить відгуку. Всі квапляться, намагаються видерти із 
рук чужі проекти, брешуть один одному, та десь у гли-
бині душі неабияк страждають через це. Адже не здат-
на людина спокійно жити, знаючи, що не реалізує себе, 
настає депресія, опускаються руки.

Наприкінці виявляється, що ці герої — не безнадій-
ні. Колектив ухвалює рішення: вони хочуть піти, але всі 
разом, бо поодинці наважитися страшно. Вони склада-
ють свої робочі місця в купу, але щойно ступають за по-
ріг, невидима сила тягне їх назад, на робоче місце, де 
вони й проведуть решту свого життя. Ця сила — відчай. 
Її можна було б перемогти: трохи раніше, якби кожен 
із них хоча б дещицю часу посидів на тому унітазі, не 
відволікаючись на дрібниці.

Сергій Хіленко,
студент КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого,

експерт премії «Київська пектораль — 2012»
Світлини з архіву театру

а наступного дня вже посміхаються один одному, ніби 
нічого не сталося. Секретарка Кристенсен просить не 
палити, але на її прохання ніхто не реагує. Як і в кож-
ному колективі, тут є невдаха — це Крузе, і коли тобі 
геть погано, все одно розумієш, що йому гірше, отже 
над ним можна і навіть потрібно знущатися. А як же 
Шмідт, жінка-вогонь, здається, що її неможливо при-
боркати? Проте робота та кохання — непоєднувані речі, 
тож її почуття до Хуфшмідта та навіть його взаємність 
приведуть блискучу кар’єру у глухий кут. І щоразу, коли 
ці люди приходять на роботу, актори повторюють різ-
ні рухи один за одним, вимахують руками, витанцьо-
вують, показуючи, що тут немає індивідуальностей, це 
лишень гурт приречених щодня повторювати ті самі 
рухи — змінюється лише їхня послідовність та хто й за 
ким їх виконуватиме.

І лише один нетрадиційний атрибут на сцені — уні-
таз — є натяком на персональний простір, на особисті 
речі, для яких на роботі не залишається місця. Спові-
дальня чи територія спілкування зі своїм «Я», де також 
немає шансів залишитися на самоті. Адже щойно хтось 
із дійових осіб сідає на унітаз і починає розмірковувати 
над чимось особистим, тієї ж миті з ним починає «спіл-
кування» інший персонаж.
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Третій дзвінок пролунав. На сцені добігає кінця 
черговий будень театру. Актори втомилися. Хтось 
збирається додому, хтось до улюбленої кав’ярні, 
але обставини складаються так, що часу на відпо-
чинок нема — на трупу чекає нова п’єса. Кілька хви-
лин на підготовку і починається перша репетиція.

Таким чином трупа «Театру на Подолі» натякає, що 
все бачене далі не є серйозним і в жодному разі не під-
лягає сприйманню близько до серця. Тож вистава «Ди-
вакуватий Журден» за п’єсою Мольєра «Міщанин у дво-
рянстві» — це театр у театрі, де актори грають акторів, 
що, своєю чергою, не залишає місця фальші та поро-
джує живий гумор.

Мабуть, тому і складається враження, ніби під час 
перегляду вистави ми знайомимося не з персонажами 
комедії Мольєра, а безпосередньо з виконавцями ро-
лей. Перед нами постають не Журден та його дружина, 
а Сергій Сипливий та Федір Ольховський, не Ков’єль, 
а Сергій Бойко, і так само з іншими учасниками цього 
дійства.

Взагалі-то, прем’єра цієї вистави на сцені Театру на 
Подолі відбулася ще в січні 2005 року. Згодом вистава 
зникла з репертуару театру. І ось 30 вересня 2012-го 
відбулося поновлення вистави на малій сцені Палацу 
«Україна». Спробували, перепочили, перевели подих і 
відіграли з новими силами.

Можливо, «Журдену» й справді був потрібен час, аби 
актори могли краще пізнати один одного, аби прожити 
запропоновані французьким майстром комедії сцени 
безліч разів, аби, зрештою, звикнути не до своїх персо-
нажів, а до самих себе на сцені; аби бути вільними, аби 
сміятися та жартувати розкуто…

До речі, аж ніяк не кожен жарт проходить випробу-
вання часом, та ще й коли йдеться про шлях довжиною 
в чотири сторіччя. Тому поновлення відбулося не в 
концепції вистави чи ставленні режисера (В.Малахов) 
до людей, що вдають із себе не тих, ким вони є насправ-
ді, — оновився насамперед сам гумор вистави. Десь до-
дали більше імпровізації, десь відкритого спілкування 
з публікою, десь змінили текст, десь залишили як було. 
Головне — глядач не залишився байдужим.

Ось так, перевівши подих і без претензії на звання 
незаперечних проголосників істини, «на Подолі» знову 
заговорили про смішне та засміялись про серйозне.

Антон Заболотний,
студент КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого,

експерт премії «Київська пектораль — 2012»
Світлини: Катерина Плахоніна

Жарти
на	Подолі
Поновлення вистави Театру на Подолі 
«Дивакуватий Журден»
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* * *
Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево —
в рюмочной опрокинула два бокала,
на лету проглотила курицу без подогрева,
отрыгнула, хлопнула дверью и поскакала.

А налево больше не было поворота —
жили-были и кончились левые повороты,
хочешь прямо иди — там сусанинские болота,
а на право у нас объявлен сезон охоты.

Расставляй запятые в этой строке, где хочешь,
пей из рифмы кровь, покуда не окосеешь.
Мне не нужно знать: на кого ты в потемках дрочишь,
расскажи мне, как безрассудно любить умеешь.

Нам остались: обратный путь, и огонь, и сера,
мезозойский остов взорванного вокзала...
Чуть помедлив, на корточки возле меня присела,
и наждачным плечом прижалась, и рассказала.

Олександр	Кабанов
у	перекладах	Сергія	Жадана
Публікується вперше

* * *
Мумія винограду — це буде ізюм, ізюм,
мов луна водоспаду, ніби Дюран-Дюран,
хлопчик за ноутбуком весь переповнений „Doom“,
Господь, і як із цим бути, не виконує план.

Прямо із секунд-хенду року новий епізод,
ось і любов – оренда, пташині мої права,
прапорщик бородатий пригадав анекдот,
лезо, що двічі здатне голити — «Нева-Нева».

Давня поштова скринька, соросівський ленд-ліз
для мертвих вхідних сторінка, для вихідних униз
по сніговому бруку, з хвилин нічного буття,
що ти дивишся, суко? Трафік тобі ім’я.

* * *
Мумия винограда – это изюм, изюм,
эхо у водопада, будто Дюран-Дюран,
мальчик за ноутбуком весь преисполнен «Doom»,
ну, а Господь, по слухам, не выполняет план.

Прямо из секонд-хенда вваливается год,
вот и любовь – аренда, птичьи мои права,
прапорщик бородатый вспомнился анекдот,
лезвие бреет дважды – это «Нева-Нева».

Старый почтовый ящик, соросовский ленд-лиз
для мертвецов входящих и исходящих из
снежного полумрака этих ночных минут,
Что ты глядишь, собака? Трафик тебя зовут.

* * *
Озирнулася, вищирилась, повернула знову ліворуч — 
в рюмочній з ходу два келиха перехилила, 
проковтнула холодну курку — летіла поруч,
відригнула, дверима гримнула і звалила.

А ліворуч більше не було повороту — 
припинили всі повороти ліворуч своє існування,
хочеш прямо іди — там сусанінські чорні болота,
а на право оголосили сезон полювання.

Розставляй свої коми у цьому рядку, де захочеш,
пий із рими кров, аж доки не окосієш.
Я не хочу знати: на кого ти в сутінках дрочиш,
розкажи мені як нерозважно любити вмієш.

Нам залишились: шлях назад, і вогонь, і сірка,
мезозойський кістяк зірваного вокзалу...
Лише мить почекала, і поруч зі мною присіла,
і наждачним плечем притислась, і тихо сказала.

Сергій Жадан. Світлина Maciek Krоl Олександр Кабанов. Світлина з архіву автора
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Про успіх спектаклю найвірніше судити з оплесків. 
Кому яке діло, що думають про нього вчені мужі, 
а тим паче недовчений театрознавець, якщо акто-
ри потопають в оваціях, а глядачі заходяться од-
ностайним «Браво!». Саме такими тривалими за-
хопленими оплесками дякували глядачі акторам 
Київського академічного театру російської драми 
імені Лесі Українки після прем’єри вистави «Уяв-
ний хворий».

Режисер-постановник Аркадій Кац не просто пред-
ставляє глядачеві п’єсу великого Мольєра, він неначе 
запрошує до вистави і самого автора — Мольєр ніби пе-
ребуває на сцені разом із акторами.

Глядачі займають свої місця. Завісу відгорнуто, а 
серед сцени на невеликому дерев’яному підвищен-
ні — відкрита для огляду з усіх боків акторська гример-
ка. Спиною до зали сидить Давид Бабаєв; він просто і 
звично готується до вистави: накладає грим, п’є каву; 
з опущеного штанкету звисає костюм Аргана. Після 
третього дзвінка та прохання відключити мобільні те-
лефони актор звертається до зали: «У часи Мольєра мо-
більних телефонів не було...» Зала відгукується сміхом 
і з готовністю долучається до діалогу з Театром. «...А 
вітальну промову все ж проголошували...» Від імені 
всіх акторів Давид Бабаєв звертається до глядачів. Він 
розповідає про великого француза, про те, що «Уявний 
хворий» — остання п’єса Мольєра, а Арган — остання зі-
грана ним роль. І сьогоднішній спектакль присвячуєть-
ся тому, хто пішов із життя, але назавжди залишився в 
театрі — Жану Батисту Мольєру.

Лунає мажорна мелодія. Зникає гримерка — зали-
шається лише підвищення, на якому влаштовується у 
кріслі Арган, і величезна рама дзеркала (копія дзеркала 
з гримерки), в якому «відбиваються» гравюри із зобра-
женням мольєрівського героя. Комедія почалася.

Аркадій Кац прагнув відтворити нехитру простоту 
майданних фарсів часів Мольєра. Виконавці далекі від 
реалістичної естетики психологічного театру. Щедро 
використовуються штампи, нарочитість, подеколи на-
віть легке блазнювання як засіб створення об’ємних об-
разів, наче вирізаних із картону. Це стиль комедії дель 
арте*: чіткі маски-амплуа, картинні мізансцени, реплі-
ки апарте**. На перший план висунуто не майстерність 
гри акторів, а текст п’єси.

І лише Арган у виконанні Д.Бабаева крізь блазню-
вання здається трохи сумним і стривоженим. Він ніби 
передчуває наближення трагедії свого творця. А може, 
це лише здається? І ось знову закрутилося фарсове дій-
ство.

Отже, Арган хворий на невідому недугу. Він сидить, 
загорнувшись у ковдру і надягнувши на голову ковпак, 
втішається увагою до себе аптекарів і лікарів, з насоло-
дою застосовує клістири, настоянки та кровопускання. 
Обличчя Аргона розпливається в усмішці ситого кота, 
коли його визнають хворим і висловлюють йому спів-
чуття. Белінда (Ірина Новак) показно клопочеться над 
чоловіком. Жести її сповнені гротескної грації та ма-
нірності. Хворобливість чоловіка їй лише на вигоду.

Паралельно на сцені розгортається кілька конфліктів. 
Анжеліка (Олена Тополь) закохана в Клеанта (В’ячеслав 
Ніколаєнко) — вони картинно зітхають, дивлячись 
один на одного, а актриса ще й чарівно здіймає руки 
до обличчя. Арган же бажає собі в зяті доктора і ладен 
віддати доньку за Тома Діафаруса — точну копію пана 
Діафаруса, іменитого лікаря. Ці двоє змусили реготати 
публіку. Белінда сподівається отримати статок чолові-
ка. А моторна служниця Туанета і брат Аргана Беральд 
прагнуть повернути до розуму Аргана. У підсумку за-
вдяки саме їхнім зусиллям вирішуються всі конфлікти. 
Хитрощами Туанета викриває Белінда, влаштовує осо-
бисте щастя Анжеліки, а головне виліковує Аргана, пе-
ретворивши його з хворого на лікаря!

П’єса висміює шарлатанів від медицини та сліпу віру 
в будь-яку нісенітницю, проказану людиною «в мантії 
та шапочці». Вистава переносить нас в епоху високої 
комедії. Вона наповнена музикою й танцями, схожа 
на яскравий карнавал, калейдоскоп кольорів і масок. І 
водночас є вкрай простою, яким і має бути майданний 
фарс.

Завершується дійство пісенькою про Мольєра — «па-
дам-падам-падам...» Легко, весело і… дещо сумно. Гля-
дачі аплодують. Очі акторів палають азартом і непід-
робним задоволенням від виконаної роботи. І здається, 
що разом із ними на уклін виходить Жан Батист Мо-
льєр — Великий Француз, майстер високої комедії.

Ярославна Ковшеватська,
студентка КНУТКіТ ім. І.К.Карпенко-Карого,
експерт премії «Київська пектораль — 2012»

«На	сцену	запрошується
Мольєр!»
Прем’єра-2012 у Театрі російської драми імені Лесі Українки

* Commedia dell’arte (італ.), або комедія масок — різновид іта-
лійського народного (майданного) театру.
** Aparte (фр.), або репліка в бік — розмова із самим собою, 
театральна промова персонажа, адресована не співрозмовни-
ку, а самому собі (відповідно, публіці), яка умовно вважається 
нечутною для присутніх.
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Метагіперреалістичний трагістеб-транс — саме 
таке визначення режисер-постановник Павло 
Юров дав своїй виставі «Депо Північне», яку ство-
рив за п’єсою «Фантомні болі» російського кіноре-
жисера, драматурга, одного з лідерів актуального 
театрального напряму «нова драма» Василя Сіга-
рєва.

«Новій драмі» властиві брутальність і жорсткість 
тексту, насиченість його нецензурною лексикою, жор-
стокість описуваних ситуацій, їх гіперреалістичність і 
водночас якась казкова фантастичність. Життєва ре-
альність, наче під мікроскопом, постає в них гіпертро-
фовано брудною, оголеною і бридкою. Нерідко під час 
читання п’єси такого штибу виникають асоціації з кун-
сткамерою або цирком потвор.

У виставі «Депо Північне» режисер не відійшов від 
закладеного в п’єсі поєднання натуралізму з ірреаль-
ністю, ба навіть перебільшив його.

Постанова відбувається на мікросцені театру 
«Сузір’я». У залі лише два ряди глядацьких місць, мак-
симальна місткість — з півсотні осіб. Дія розгортається 
за якийсь метр від глядача. Сценічний простір позна-
чено лише тим, що на ньому грають актори.

На	хвилях	метагіперреалізму
Премія «Київська Пектораль-2011» за «Кращий режисерський дебют»

Дія спектаклю відбувається у сторожці трамвайного 
депо. Двері — ті самі, крізь які глядачі увійшли до зали, 
чорні стіни. У центрі — стіл і два стільці, давно відправ-
лені господарями на пенсію. У лівому кутку з дверей і 
пластикових ящиків для склотари споруджено подо-
бу ліжка. Електрочайник, старе радіо. Перед столом — 
щось подібне на обігрівач старого типу.

У сторожці нудьгує хлопець (Діма — Дмитро Гаври-
лов). Видно, що герой тут уперше, — він оглядає речі в 
кімнаті, вмикає радіо. З динаміків крізь перешкоди до-
чувається випуск новин — чергова порція жахів, серед 
яких ми живемо, щось про вбивство.

Аж ось до сторожки вривається чоловік середніх ро-
ків, середньої неголеності, в куфайці болотного кольору 
(Гліб — заслужений артист України Андрій Мостренко). 
Він не очікував тут когось зустріти — адже ось уже рік, 
як ніхто не виходить у цю зміну. Голос у актора харак-
терний — низький і хрипкий, в інтонації проскакують 
«блатні» нотки. Хоча чолов’яга цей — сторож, та про-
мишляє він тим, що здіймає з трамваїв дроти та збу-
ває їх закупникам кольорових металів. Зрадівши, що 
є з ким випити, чоловік із готовністю наливає чарки. 
Зав’язується млявий діалог. Студент п’є неохоче, дов-
го зважуючись пригубити. На всі запитання відповідає 
коротко, розгойдується на стільці. До гостя ставиться з 
деяким побоюванням.

Чолов’яга розповідає історію про того, хто раніше 
чергував у цю зміну. Його звали Вовою, він був пись-
менником, потрапив під «мітлу» — трамвай, який чис-
тить рейки від снігу. Водій злякався і утік, покинувши 
перерізаного навпіл Вову вмирати на засніженій до-
розі. Коли через п’ять годин його знайшли, він був ще 
притомний, але кишки його примерзли до рейок, тож 
він все одно помер від втрати крові та больового шоку. 
Після цього його дружина Оленька збожеволіла і кож-
ного, хто чергує в зміну покійного чоловіка, вважає Во-
вою. Приносить їжу, стелить постіль... І звісно, все депо 
користується цим.

Від цієї історії мороз пробирає. Розказана вона про-
сто, як зазвичай ведуться застільні бесіди. Десь по-
смішка ковзне обличчям, десь насупляться брови та 
очі зблиснуть недобре. Перед нами наче й не вистава — 
просто двоє чоловіків випивають і теревенять про своє.

Різко, геть не очікувано звучить знайома всім з теле-
шоу «Камеді Клаб» музика «В ефірі Трагеді Клаб». І та 
ж історія подається нам у вигляді веселої сценки, де в 
записі звучить сміх натовпу, а нічний гість і студент 
перетворюються на одну людину, а радше людинку — 
вивернуте навиворіт пальто, руки студента, руки друго-
го актора перетворюються на ноги. Пташиний ліліпут 
розповідає і показує, як не стало Вовчика. Ефект поси-
люється вдвічі!

Аж ось ми знову повертаємося в реальність і милий 
мовчазний студент не проти «спробувати» з божевіль-
ною Оленькою. Чи то спиртне вдарило в голову, чи то 

Діма (Дмитро Гаврилов)
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не такий вже він і милий. Він надягає окуляри Вови та 
чекає. А нічний гість вирушає на полювання за кольо-
ровим металом.

Невдовзі з’являється Оля (Анна Кузіна). Миловидна 
дівчина з короткою стрижкою в скромному одязі, ма-
ленька, тендітна, майже неземна. Дівчина ніби не хо-
дить, а пурхає, не торкаючись землі. Ось вона дістає 
банку з супом, ось пестить «Вовине» волосся. І стільки в 
ній зворушливої ніжності, стільки справжнього почут-
тя, що страшно навіть від цього. І студенту страшно. Він 
хотів лише сексу, а вона говорить про те, як любить його. 
Про те, що сьогодні три роки відтоді, як не стало їхньої 
доньки Криськи, що вона віночок купила, що речі варто 
віддати в дитячий будинок. І навіть, коли доходить до 
любощів, думки Оленьки перейняті покійною донькою. 
Адже дівчинка померла з її вини: мати відволіклася на 
читання оголошення, дитина побігла за голубом і втра-
пила під трамвай. Хіба можливо таке?! «Блискавка двічі 
в одне місце не б’є, адже правда?» Парубок лютує. До 
сексу не дійшло. Він встає з ліжка, нервово походжає по 
кімнатці. Сідає їсти суп. А Оля сідає навпроти, дивиться 
зворушливо і благає Вову взяти з дитячого будинку ді-
вчинку, таку ж, як Криська. І ось тут уже студенту не до 
сексу. Перед ним бездонною прірвою розверзлось люд-
ське горе. І так йому шкода цю жінку, що він уже ладен 
стати на місце її покійного чоловіка, лише б захисти-
ти її, допомогти їй, подарувати надію. Він обіймає її, 
спершу нерішуче, як обіймають чужих, а потім ніжно 
і щиро. Обіцяє їй, що все обов’язково буде добре, що 
вони обов’язково візьмуть дівчинку і обов’язково бу-
дуть щасливі.

Глядач розчулився, тому подальший хід подій стає 
несподіваним, навіть лякає. Світло згасає, і щойно за-
вершена сцена починається знову. Тільки Оленка тепер 
геть божевільна. Вона галюцинує (говорить з Криською, 
яку нібито бачить у кімнаті), руки її нервово тремтять. 
Актрисі вдалося витримати образ, не перегравши і не 
зірвавшись на банальне блазнювання, що часто стаєть-
ся, коли грають божевільних. У фіналі сцени вона падає 
на підлогу в епілептичному нападі.

Студент же в цій сцені постає перед нами таким собі 
ніжним занудою. І подеколи навіть здається, що він та-
кож не при своєму розумові. В цю сцену оригінально 
вплетений зворушливий пластичний етюд — герої ля-
гають на ліжко, обперши витягнуті ноги об стіну, і ось 
перед нами такий собі театр ляльок-ніг. Красиво, ніжно.

А потім сцена повторюється ще раз. Тепер Оленька, 
м’яко кажучи, жінка легкої поведінки. Вона обпираєть-
ся об стіл, еротично прогинає спину й запрошує «Вову» 
«обідати». Герої говорять тільки матом. Глядача зану-
рено в найбрудніші глибини людського життя. Ось тут і 
розпочався максимальний натуралізм. Ми навіть стали 
свідками статевого акту, в реальність якого важко було 
не повірити. І не було ні смішно, ні огидно, настільки 
вміло режисером створено необхідну атмосферу. Секс 
тільки підкреслив те, що відбувається, посилив гля-
дацькі враження.

І ось ми знову повертаємося до реальності. Немов і не 
було нічого, тільки всередині неприємний осад. У сто-
рожку повертається збирач кольорових металів — він 
теж не проти «розважитися». Проте доки його не було, 
тут багато чого змінилося. Для студента Оленька — вже 
не просто тіло, не «м’ясо», вона — жива людина з гли-

бокою і чистою душею. Студент намагається захистити 
її, зчиняється бійка, обидва чоловіки поранені, Оля ки-
дається по допомогу та... потрапляє під трамвай. Сце-
ну смерті ми уявляємо зі слів чоловіка, який кричить: 
«Стій! Куди?! Там трамвай!» А потім розгублено повідо-
мляє, що жінка померла... Пауза. Ні, вона жива, ось до 
неї підходить Вовчик, теж живий, і маленька дівчинка, 
вони злітають у небо, взявшись за руки. Чоловік гово-
рить хрипливим голосом, інтонація майже питальна. 
Він, здається, обурений. У записі звучить голос студен-
та: «Вони полетіли на ставок, їсти холодну окрошку».

Гасне світло. Це кінець. Ось такий безглуздий, каз-
ковий кінець. Актори виходять вклонитися. А гляда-
чі навіть аплодувати не можуть. Кілька секунд тиші, і 
лише потім несміливо, голосніше, ще голосніше і ось 
вже чути вигуки: «Браво!» У нестрункому хорі впізнаю 
й свій голос. Вийшли із зали в холодні обійми вулиці. 
Мовчимо. Що тут скажеш? Треба нам, люди, навчатися 
бути людьми...

Я скажу одне — вистава чудова! Як глядач я отримала, 
ні, не задоволення, відро холодної води прямо в душу. А 
це іноді неабияк корисно. Мені немає за що дорікнути 
цій постановці. До акторської гри не доскіпатися, в ре-
жисурі немає ні тріщинки. І все сказане зі сцени дійшло 
до глядача. Зерно потрапило у ґрунт, і дай Боже, щоб із 
нього проросло щось хороше і правильне.

Ярославна Ковшеватська,
студентка КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого

Світлини: Михайло Титаренко

Гліб (заслужений артист України Андрій Мостренко)

Т Е АТ РА Л Ь Н И Й  О Б ’ Є К Т И В
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Жодна з прикрас не додає одночасно стільки шар-
му й ніжності, величності, утаємниченості та трохи 
ірреальності, як та, що од початку слугувала сим-
волом царської та жрецької гідності чи перемоги. 
А саме, діадема — начільна прикраса, оздоблений 
обруч, який одягається на голову. На відміну від ко-
рони, діадема має асиметрію у будові — її начільна 
частина багатше прикрашена, ніж решта кільця. 
Часто обруч діадеми не замикається у кільце, а за-
лишається відкритим. Деякі діадеми не мають об-
руча, що облягає голову, а кріпляться до волосся.

Цікаво, що попервах діадема мала вигляд пов’язки 
на лобі з вовняної, шовкової чи полотняної тканини 
або шкіри, нерідко з прикрасами. Варіантом діадеми 
вважалася метида — золота орнаментальна смуга до-
вжиною 20–40 см і шириною 2–4 см, яка нашивалася на 
шкіряну або ткану основу.

У Давній Греції діадема слугувала знаком жрецької 
гідності та ознакою сану (і для чоловіків, і для жінок), 
її отримували в нагороду та носили чоловіки на знак 
перемоги, ними прикрашали статуї богів і героїв та на-
городжували визначних атлетів і полководців. Згодом 
діадему почали вдягати як прикрасу, переважно жіно-
чу, хоча навіть при цьому вона символізувала статус і 
владу.

Як і тіара на Давньому Сході, діадема в Елладі та ран-
ньому й пізньому Римі (від імператора Костянтина) 
вважалася знаком царської гідності. А на час падіння 
Римської імперії та початку розвитку європейських 
держав у багатьох землях перська тіара та грецька діа-
дема перетворилися на інший символ королівської 
влади — корону.

Налобна пов’язка поступово трансформувалася: її 
почали робити з окремих частин, змінювати форму, 

прикрашати плетінням, підвісками та інкрустувати до-
рогоцінним камінням. Зрештою, діадема отримала ви-
гляд золотого обруча з рясним оздоблення перлинами 
та самоцвітами, що робило її доволі важкою.

У XVII–XVIII століттях діадему вдягали на лоб так, 
щоби прикрити край перуки. Пізніше на зміну ши-
роким золотим смугам прийшли вужчі кола, півкола 
чи третини кола з металу. А на початку ХІХ століття 
з’являється така діадема, якою ми її знаємо, — вишу-
кана, легка, вкрита діамантами, опалами та бірюзою 
так щільно, що металевої основи під ними майже не 
помітно. Тоді ж і носити діадему почали так, як у наші 
дні: вище чола, щоб із-під неї виднілося волосся, або ж 
у верхній частині зачіски. Саме у ХІХ столітті «царська» 
прикраса остаточно втрачає свою статусну роль, проте 
стає ледь не обов’язковим жіночим аксесуаром. ЇЇ вдя-
гають не лише в театри, на прийняття чи весілля, а й на 
неофіційні дружні зустрічі.

Перша половина ХХ століття з війнами та економіч-
ними падіннями сприяє мінімалізму, тож діадема на 
деякий час відходить в тінь, популярності набирають 
стрічки.

Утім, уже з 1950-х років мода на діадеми поверта-
ється, а ювеліри відтоді почали проектувати цілковито 
різні моделі за ціною, розмірами, формою, типом оздо-
блення тощо.

Сучасні діадеми можуть бути маленькими чи вели-
кими, щедро прикрашеними коштовностями чи тільки 
металевим плетінням. Наразі не існує модних форм ді-
адеми, вони найрізноманітніші та дозволяють кожній 
жінці обрати той варіант, який пасуватиме до її облич-
чя, зачіски, стилю і кольору вбрання та події.

Катерина Писарчук
Світлини: Wolfgang Sauber, Manuel de Corselas

Прикраса	царського
достоїнства
Модно за фактом присутності

Давньогрецька золота діадема з застібкою у вигляді захисного 
вузла Геракла. Зроблена у 220-100 рр. до н.е.,
ймовірно, в Олександрії.

Діадема зі смарагдами та діамантами, зроблена в Парижі
в 1819-1820 рр. для герцогині Ангулемської
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