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Вже традиційно напередодні Міжнародного дня 
театру у Києві вручали найстарішу на теренах СНД 
театральну премію «Київська пектораль». Премію 
було засновано 1992 року Київським відділенням 
Спілки театральних діячів України, а пізніше як 
співзасновник приєдналося Головне управління 
культури КМДА.

Вперше «Київську пектораль» вручали 27 березня 
1993 року в Міжнародний день театру за підсумками 
сезону 1991–1992 років. На той час у європейському 
театральному житті єдиною подібною нагородою була 
французька премія «Фелікс», а відомі сьогодні теа-
тральні російські премії «Золота маска», «Кришталева 
Турандот», «Чайка» тощо з’явилися пізніше, наслідую-
чи приклад київської премії.

За словами голови Департаменту культури КМДА 
Світлани Зоріної, зараз, окрім державних і муніци-
пальних, у конкурсі беруть участь приватні та районні 
театри. На її думку, наразі «Київська пектораль» є від-
дзеркаленням українського театрального життя: «Тут є 

Прикрашені	пекторалями
правила гри, тут є журі, яке працює на цілковито демо-
кратичних засадах, ніхто ці премії не ділить, ніхто за це 
не голосує, інформація тримається в секретності, тож 
вона є гарним дзеркалом українського театрального сус-
пільства на сьогодні».

Зазвичай переможців «Київської пекторалі» визнача-
ли фахові експерти, але цього року організатори зважи-
лися на експеримент і долучили до грона з десяти мас-
титих експертів (театрознавці, музикознавці, журна-
лісти) майбутніх театральних критиків — десятьох сту-
дентів Київського національного університету театру, 
кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого. А також 
у рамках роботи премії ініційовано створення глядаць-
кого часопису «Театральна пектораль», який публікував 
не лише професійних авторів, а й надавав студентам-
експертам можливість поділитись із широким загалом 
своїми враженнями від прем’єрних вистав.

Цього разу експерти оцінювали 87 київських теа-
тральних прем’єр 2012 року й за попередніми резуль-
татами визначили 36 вистав-претендентів від 24-х те-

Результати премії «Київська пектораль-2012»

П О Д І Ї

Ось такі відзнаки отримали лауреати премії «Київська пектораль»
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атральних колективів (довгий список). Потім настала 
черга визначення трійок кращих у 14-ти номінаціях 
(короткий список), проте у підсумку одну номінацію — 
«За кращий режисерський дебют»  — довелось зняти 
через недостатню кількість голосів експертів, а у ще 
двох — «За кращу режисерську роботу» та «За кращу чо-
ловічу роль другого плану» — було визначено не трій-
ки, а четвірки через однакову кількість балів, набраних 
претендентами. І лише 25 березня вранці було визна-
чено переможців, а ввечері у Національному театрі 

імені Івана Франка відбулася урочиста церемонія наго-
родження 14-х лауреатів премії «Київська пектораль — 
2012» — 13-ти «прем’єрних» і 1-ї «За вагомий внесок у 
розвиток театрального мистецтва».

Лауреатом «Київської пекторалі» у номінації «За ва-
гомий внесок у розвиток театрального мистецтва» 
стала народна артистка України, театральний педагог, 
професор Валентина Зимня.

«Кращою драматичною виставою» визнано спек-
такль Київського академічного театру драми і комедії 
на лівому березі Дніпра «Опискін. Фома!» (режисер 
О.Лісовець). До трійки претендентів також увійшли: 
«Войцек. Карнавал плоті» (Київський академічний те-
атр драми і комедії на лівому березі Дніпра, режисер 
Д.Богомазов) і «Перехресні стежки» (Національний 
академічний драматичний театр ім. Івана Франка, ре-
жисер Д.Чирипюк).

У номінації «За кращу музичну виставу» нагороду 
отримав балет-триптих Раду Поклітару «Перехрестя», 
який був представлений на сцені Національної опери 
України ім. Т.Шевченка. До трійки кращих увійшли: 
вистава Київської академічної майстерні театрального 
мистецтва «Сузір’я» «Нізвідки з любов’ю...» (режисер 
О.Кужельний) та «Циганський барон» Київського наці-
онального академічного театру оперети (режисер-по-
становник Богдан Струтинський).

Лауреатом «Київської Пекторалі» у номінації «За 
кращу дитячу виставу» стала «Дюймовочка» (ре-

Світлана Зоріна, директор Департаменту культури КМДА, 
представляє журналістам часопис «Театральна пектораль» під час прес-конференції 

Церемонія вручення премії «Київська пектораль»: Світлана 
Зоріна, директор Департаменту культури КМДА, та Олексій 
Кужельний, керівник Київської академічної майстерні 
театрального мистецтва «Сузір’я»
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жисер з.а. України О.Горбенко) Київського муніци-
пального академічного театру ляльок, випередивши за 
кількістю балів у своїй номінації вистави «Білосніжка» 
(режисер С.Єфремов) того ж театру та «Не хочу бути со-
бакою» (режисер О.Сенчук) Київського академічного 
театру на Липках.

Премію «За кращу камерну виставу (виставу ма-
лої сцени)» отримав Новий драматичний театр на Пе-
черську за виставу «Корабель не прийде» (режисер 
О.Крижановський). Із ним змагалися вистави «Святої 
ночі» (режисер О.Лазович) того ж театру на Печерську 
та «Лист Богу» Київського академічного драматичного 
театру на Подолі (режисер І.Славинський).

Свою «Пектораль» «За кращу режисерську робо-
ту» отримав і режисер «Кращої драматичної вистави» 
Олексій Лісовець. Це одна з номінацій, де замість 
трьох кращих до короткого списку увійшли чотири 
режисери, оскільки двоє з них набрали однакову кіль-
кість балів. Троє інших: Дмитро Богомазов з виставою 
«Войцек. Карнавал плоті» (Київський академічний те-
атр драми і комедії на лівому березі Дніпра), Олександр 
Крижановський за виставу «Корабель не прийде» (Но-
вий драматичний театр на Печерську) та Ігор Славин-
ський зі спектаклем «Лист Богу» в Київському акаде-
мічному драматичному театрі на Подолі.

Лауреатом «Київської пекторалі» у номінації «За 
кращу чоловічу роль» став Володимир Кузнєцов 
за роль Лемареса (вистава «Лист Богу»), а до коротко-
го списку увійшли також Лев Сомов за роль Опискіна 
(вистава «Опискін. Фома!») та Анатолій Ященко за роль 
Ростаньова (вистава «Опискін. Фома!»).

У номінації «За кращу жіночу роль» лауреатом «Ки-
ївської Пекторалі» стала Лариса Паріс за моновиставу 
«Елліни, етюди до трагедії “Аякс”» (театр «Студія Па-
ріс»), а до трійки кращих потрапили ще й Наталія Доля 
за роль Альони (вистава «Жінки. Фрагмент. Скандал 
без антракту» Національного академічного театру ро-
сійської драми ім. Лесі Українки) та Яна Соболевська за 
роль Марії (вистава «Войцек. Карнавал плоті»).

«За кращу жіночу роль другого плану» премію 
отримала Катерина Кистень за роль Княгині (вистава 
«Святої ночі»), а до короткого списку разом із нею було 
обрано Олесю Жураковську за роль Облоскіної («Опис-

Ведучі церемонії вручення премії «Київська пектораль» Анатолій Гнатюк та Лариса Руснак

Церемонія вручення премії «Київська пектораль»: 
квіти для лауреатів
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кін. Фома!») і Тетяну Міхіну за Смішну у виставі «Сон 
смішної людини» (Національний академічний драма-
тичний театр ім. Івана Франка).

«За кращу чоловічу роль другого плану» журі 
відзначило Олега Стальчука за роль Барана у виста-
ві «Перехресні стежки» (Національний академічний 
драматичний театр ім. Івана Франка). У цій номінації 
експерти замість трійки до короткого списку обрали 
четвірку кращих, оскільки троє акторів під час голосу-
вання набрали однакову кількість балів: Петро Панчук 
за роль Стальського («Перехресні стежки»), Віталій Са-
лій за Видоплясова («Опискін. Фома!») і той же Віталій 
Салій за роль Ярмаркового закликайла, Дурника Карла 
(«Войцек. Карнавал плоті»).

В номінації «За найкращий акторський дебют» 
премію отримав Антон Соловей за роль Саші-Колі у 
виставі «Найлегший спосіб кинути курити», створеній в 
рамках спільного проекту Центру ім. Леся Курбаса і теа-
тру «Відкритий погляд». Серед претендентів короткого 
списку були: Антон Себастьян із роллю Штаха та Алі-
на Скорик із роллю Наташі (вистава «Кома» Київського 
академічного Молодого театру).

Борис Орлов та Ігор Рубашкін отримали «Пекто-
раль» «За кращу сценографію» у виставі «Корабель 
не прийде», а до короткого списку увійшли ще роботи 
Олександра Друганова у виставі «Перехрестя» та Лари-
си Паріс і Семена Висоцького в «Елліни, етюди до тра-
гедії “Аякс”».

Премією у номінації «За краще музичне оформ-
лення» відзначено роботу Олександра Курія та твор-
чого складу у виставі «Войцек. Карнавал плоті», а ком-
панію у короткому списку їм склали Наталія Бегма з 
роботою у виставі «Нізвідки з любов’ю...» та Анатолій 
Шух із роботою у виставі «Білосніжка». 

У короткому списку номінації «За краще пластич-
не вирішення вистави» змагалися лише дві люди-
ни: Дмитро Богомазов із виставою «Войцек. Карнавал 
плоті» та Ольга Семьошкіна з двома виставами — «Пе-
рехресні стежки» та «Сон смішної людини». Нагороду 
отримала Ольга Семьошкіна за роботу в постановці 
«Сон смішної людини».

Усі переможці отримали дипломи, пам’ятні пекто-
ралі, а також грошові премії у розмірі 8000 гривень. 
Вітаємо переможців! І дивимося нові прем’єри, бо хо-
дять чутки, що наступного року букмекерські контори 
вперше прийматимуть ставки на результати «Київської 
пекторалі».

Дарина Сміла
Світлини: Євген Чекалін
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Лютий 2013 року в українському театрі став мі-
сяцем Дмитра Богомазова. По-перше, було оголо-
шено про присудження режисеру головної дер-
жавної нагороди країни — премії ім. Т.Шевченка. 
По-друге, один із провідних експериментаторів 
вітчизняної сцени представив публіці Morituri te 
salutant  — постановку, про яку неможливо гово-
рити без захоплення. Богомазов створив якщо не 
найкращу свою виставу, то, принаймні, найбільш 
цілісну, гармонійну і щиру.

Дещо затісна Камерна сцена Театру ім. Франка в 
Morituri te salutant не лише ще більше стиснулася, а й 
нахилилася. Майже всю сцену зайняла похила площи-
на, з одного боку прорізана коридором, з іншого — вти-
кана жердинами. Ця площина служить і робочою по-
верхнею для акторів, і екраном, на який проектується 
відеоряд, і, зрештою, простою та страшною метафорою 
життя. Вихід на площину облаштовано як знизу, з кори-
дору, так і зверху, з отвору між дальнім краєм і задньою 
стіною. Простір, створений незмінним партнером Бо-

гомазова художником Олександром Другановим, вий-
шов водночас багатофункційним і лаконічним.

Взята за назву латинська фраза «Ті, що йдуть на 
смерть, вітають тебе», з якою гладіатори в Давньому 
Римі зверталися до імператора, у виставі Богомазова 
набула цілком іншого змісту. По суті, це адресація до 
життя як такого, девіз приречених, до яких належить не 
лише кожен із персонажів, а й кожен із глядачів. Тож 
назву вистави, створеної за новелами Василя Стефани-
ка, можна перефразувати як «Ті, що йдуть на смерть, 
вітають життя».

Morituri te salutant складається з окремих епізодів, 
які не пов’язані між собою сюжетно, проте виконані в 
єдиній стилістиці, причому всі ці епізоди можна на-
звати архетипними. Парубок на могилі рідних не може 
згадати мелодію та слова материнської колискової. 
Селянин намагається підстерегти пана, щоб розчули-
ти його розповіддю про своє нещасне життя. Матінка, 
яка мерзне у холодній хаті, відправляє сина на панську 
службу та подумки розмовляє зі своїм покійним чоло-
віком. Двоє гультяїв п’ють у корчмі, перший, жвавий, 

Звичайний	шедевр
Прем’єра-2013 від Дмитра Богомазова на Камерній сцені Театру ім. І.Франка

Увесь акторський ансамбль у фінальній сцені вистави
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пояснює другому, боязкому, як слід приборкувати при-
мхливу дружину. Старий проклинає Бога за те, що той 
забрав у нього загиблих на війні синів, — у цьому епізо-
ді приголомшливо зіграв корифей театру Василь Баша.

Іноді трагічні фрагменти переплітаються з комічни-
ми, іноді веселе та сумне нероздільні. В останній сцені, 
назва якої збігається з підзаголовком вистави — «У нас 
все свято», оповідач пояснює, чому все село за його сиг-
налом переодягається в ошатне вбрання. Виявляється, 
пани нишпорять по хатах, відбирають у холопів гарний 
одяг, а якщо все святкове надіти на себе, а в помешкан-
ні залишити лише лахміття, брати нічого. Ось і вихо-
дить не життя, а суцільне свято.

У цій виставі прекрасне геть усе. Літературна осно-
ва, яка не потребує додаткових рекомендацій. Диво-
вижна покутсько-буковинська говірка, неабияк точно 
і чарівно артикульована акторами. Бездоганний темп 
з ідеальним поєднанням «швидких» і «повільних» епі-
зодів. Чудове музичне оформлення Сусанни Карпенко 
з живим виконанням народних пісень і дотепним ви-
користанням інструментів — скрипки, сопілки, дрим-
би, трембіти. Блискуча сценографія Олександра Дру-
ганова, про яку вже згадували. Філігранні акторські 
роботи — тут окрім уже названого Василя Баші варто 
особливо відзначити двох Олександрів, Форманчука і 
Печерицю, а також юну Ксенію Вертинську.

Богомазов робив різні вистави — масштабні й камер-
ні, трагедії та комедії, за п’єсами класичними і сучас-
ними, досить складні для сприйняття й відносно про-

Трагедія старого, який втратив синів,
у блискучому виконанні Василя Баши

сті. Одначе, на моїй пам’яті, це перший випадок, коли 
його постановка так явно апелює до почуттів. Емоційна 
віддача від спектаклю є настільки сильною, що подих 
забирає, сльози навертаються, а на душі вияснюється, 
як буває лише за найсвітлішого свята. Я не надто по-
любляю гучні слова, але щодо Morituri te salutant можу 
сказати: в українському театрі з’явився шедевр.

Юрій Володарський, 
газета «2000»

Світлини надані адміністрацією театру

У найвіртуознішому епізоді Morituri te salutant три актори (Олександр Печериця, Олександр Форманчук, Іван Залуський)
грають одного персонажа. Протягом 15 хвилин усі їхні репліки звучать в унісон
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Нова вистава «Гоголь-моголь з двох яєць», яку 23 
лютого цього року представив Молодий театр, по-
вертає нас до сучасних проблем через радянські ко-
муналки. Адже п’єса «Самогубець» Миколи Ердма-
на досі актуальна своїми внутрішніми смислами. 
Життя маленької людини, яка в усьому звинувачує 
владу, а сама перебуває у цілковитій бездіяльнос-
ті — це так сучасно.

Слід нагадати, що у Молодому театрі триває програ-
ма розвитку молодих режисерів. Після експеримен-
тальних гулянь по всьому театру в постановці Андрія 
Мая «Кома» Фолькера Шмідта і Георга Штаудахера та 
камерних «Очей блакитного собаки» за Г.Г.Маркесом 
режисера Антона Романова вистава Олександри Мер-
кулової (випускниці КНУТКіТ ім. І.Карпенка-Карого, 
2012) оселилася на великій сцені.

Створений художником Ларисою Черновою сценіч-
ний простір досить статичний — величезна комуналка, 
що зараз, на жаль, продовжує існувати у трохи зміне-
ному вигляді  — люди так само змушені тіснитися по 
декілька сімей на квартиру, а на додаток іноді ця квар-
тира орендована.

Усі розмови лише про їжу та туалет, який присут-
ній на сцені. До туалету збирається величезна черга. 
В туалеті лежать книжки, той самий нещасний Маркс, 
котрий так не сподобався головному героєві. Іноді в 
туалеті зникають люди, ніби розчинившись у повітрі, 

іноді з’являються хтозна-звідки, як Машенька (Вікторія 
Авдєєнко) із трубою. Символічно виглядає розмова про 
інтелігенцію на тлі спуску води в туалеті як свідчення 
сьогоднішнього рівня цього прошарку, так званої псев-
доінтелігенції. А розмови про владу, яка має «протягну-
ти ноги», викликають шквал емоцій та оплесків у залі. 
На сцені все компактно — ванна посеред кімнати на-
кривається дошкою й перетворюється на ліжко, скатер-
тина змінює її на стіл. Під ванною зберігаються речі — 
от і шафа. Маленький простір — не проблема, головне 
правильно використати кожен квадратний метр. Двері 
ведуть до сусідів, до такої самої кімнати.

Головний герой Подсєкальніков Семен Семенович, 
або просто Сенька (Ігор Портянко), аж ніяк не дурний — 
і книжки читає, і питаннями філософськими задається. 
Одначе він бездіяльний, не здатний виявити чоловічі 
якості: заробити грошей, забезпечити дружину, завес-
ти та виростити дітей, збудувати дім. Вистава конста-
тує зміну сімейних орієнтирів, адже зараз актуально, 
що сім’ю годує жінка. Іноді монологи Подсєкальніко-
ва дратують своєю розтягненістю та монотонністю, та 
саме в цьому іронія: у невизначеності. Чоловік-хробак 
не здатен прийняти жодного рішення, навіть з гідністю 
піти із життя. Вигадані передсмертні записки — лише 
вистава та блеф. Символічно, що прем’єра відбулася 23 
лютого — на День Захисника Вітчизни. Це застережен-
ня для чоловіків, які не мають права перетворюватися 
на жалюгідних утриманців.

Гоголь-моголь,
або	Існування
між	туалетом
та	кухнею

Прем’єра-2013 на сцені
Молодого академічного
драматичного театру

Подсєкальніков (Ігор Портянко), Марія Лук’янівна (Вікторія Авдєєнко)
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Інша річ — його дружина Марія Лук’янівна (Вікторія 
Авдєєнко). Ця жінка цілком може обійтися без такого 
чоловіка, адже здатна сама себе прогодувати та одягну-
ти. Але ж як це без чоловіка? Її надмірна опіка та турбо-
та, потурання у всьому породили таку безхребетну іс-
тоту. Можливо, жінка теж винна, можливо, варто дозво-
лити чоловікові більше опікуватися сім’єю, можливо, 
не слід перебирати на себе всі обов’язки? Вона любить 
його, як дитину, і піклується про нього, як про дитину, 
тоді як потрібно ставитися до нього, як до чоловіка.

Та й інші персонажі сповнені радянського кітчу та не-
щирості як зовнішнього, так і внутрішнього життя. На-
приклад, Маргарита Іванівна (Ганна Розстальна) серед 
ночі вистрибує із кімнати Калабушкіна (Борис Георгі-
євський), вбрана в червоно-чорний костюм для сексу-
альних ігор, а вже зранку постає у скромному одязі із 
червоною хусткою комсомолки на голові та нагадує су-
вору робітницю із відомого плакату «Не болтай!». Або 
прозорі натяки на гомосексуалізм Єгорушки (Роман Ра-
вицький) та того ж таки спраглого до розваг Калабушкі-
на, які усамітнюються у туалеті.

Пластичні етюди (вирішені Сергієм Швидким) від-
кривають завісу внутрішньої вульгарності кожного 
із жителів сучасних «комуналок». Людей із мізерним 
власним простором, яким тільки й лишається гнити у 
бездіяльності і скаржитися на владу. Такий іронічний 
образ сьогоднішнього соціального дна. Смішно? Так. 
Але за сміхом стоїть дещо більше — жахливість мерзен-
ного існування.

Бажання їсти — отой нещасний гоголь-моголь із двох 
яєць — перемагає бажання вмерти. Жити не так страш-
но, як застрелитися. Це ж така відповідальність. А від-
повідальність — це так серйозно. А серйозність не ха-
рактерна сьогоднішньому героєві Подсєкальнікову...

Лілія Бевзюк-Волошина
Світлини: Віола Соколан

Подсєкальніков (Ігор Портянко), Марія Лук’янівна (Вікторія Авдєєнко), Серафима Іллівна (з.а. України Тетяна Стебловська)

Серафима Іллівна (з.а. України Тетяна Стебловська)
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Таїсія Славінська — заслужена артистка України та 
режисер Вінницького академічного музично-дра-
матичного театру ім. М.Садовського. Її посмішка 
на яскравій світлині зустрічає у фойє театру і вра-
жає своєю щирістю та відкритістю. Адже і театр, 
що створює ця сильна і мужня жінка, саме такий — 
відкритий та сміливий. Актриса вважає, що потре-
ба у театрі в неї виникла від першої хвилини існу-
вання, з першим криком вона сповістила всіх, що 
хоче бути актрисою. Тоді все і почалося.

Потреба у театрі привела її до колишнього Вінницько-
го будинку піонерів, де викладав Селезньов Віталій Єв-
докимович. Опісля були спроби вступити до Київсько-
го державного інституту театрального мистецтва (нині 
Національний університет театру, кіно та телебачення 
ім. І.Карпенка-Карого). Утім, невдача  — провалені іс-
пити — не зламала її бажання, а навпаки, загартувала. І 

вона опинилася у студії при Національному академіч-
ному драматичному театрі імені Івана Франка. Потра-
пити в осередок театру, де тоді працювали такі класики, 
як Наталя Ужвій, Нонна Копержинська, Юрій Ткаченко, 
Михайло Задніпровський, а викладали Поліна Нятко та 
Марія Корнійчук — це справді мрія. Саме тут Таїсія Сла-
вінська навчилася сприймати театр як святе місце. На-
приклад, вона і досі не пройде сценою без потреби, бо 
це можна робити тільки під час вистави, коли творить-
ся диво. У студії актриса зіграла роль Варі в уривкові 
з п’єси «Юнак із нашого міста» К.Сімонова; Лаутську в 
п’єсі «Дорога квітів» В.Катаєва. У виставі «Оргія» за Ле-
сею Українкою вона була однією з вакханок, але вважає 
це найкращою своєю роллю, адже вперше грала на ве-
ликій сцені своєї «альма матер» — на сцені театру імені 
Івана Франка.

Після закінчення студії (1981 року) актриса поверну-
лася до рідного міста, де пройшла прослуховування в 

П Е Р С О Н И

«Головне	—	бачити	ціль
і	сміливо	йти	до	неї»
Штрихи до портрету

Вистава Таїсії Славінської «Лісова пісня»: Мавка (Любов Остапчук)
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театрі імені Миколи Садовського. Звісно, перші роки у 
такому великому театрі доводилося грати силу силенну 
масових сцен, потім були ролі в казках. Однак життя ак-
триси змінилося, коли до театру приїхав на постановку 
Володимир Оглоблін. Він роздивився в молодій актрисі 
дещо більше і запропонував їй велику роль Зойки у ви-
ставі «Сімейний детектив» Л.Синельникова. Зараз, зга-
дуючи момент отримання такого великого за обсягом 
тексту, Славінська посміхається, адже тоді вона поду-
мала, що режисер дає їй прочитати всю п’єсу. Завдяки 
цій роботі Таїсія по-справжньому зрозуміла важкість 
акторської професії. Вистава мала успіх і започатку-
вала серію героїнь Славінської. Після цієї постановки 
вона почала грати серйозні ролі, більшість із яких у 
виставах Віталія Селезньова  — художнього керівника 
театру. Одна з найвідоміших ролей  — Донна Анна в 
«Камінному господарі» Лесі Українки. Улюблений спек-
такль актриси на малій сцені — вистава режисера Вале-
рія Шалиги «Дім, в якому переночував Бог» Г.Фігейреду, 
де вона грала Алкмену. Вистава витримала сто сорок 
чотири покази упродовж десяти років.

Головною своєю акторською роботою Таїсія Сла-
вінська вважає роль Марусі Чурай, яку втілила в теа-
трі у двох різних виставах. Спершу у виставі Валерія 
Більченка «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці» за 
М.Старицьким (1988). Ця вистава, до речі, на фестива-

лі української класики у Кіровограді отримала першу 
премію. А пізніше зіграла роль Марусі за твором Ліни 
Костенко «Маруся Чурай» у режисера Віталія Селезньо-
ва (2000). Остання вистава і досі є у репертуарі театру, 
однак головну роль тепер грає інша актриса — Любов 
Остапчук.

2000 року актриса закінчила режисерський факуль-
тет Київського національного університету культури 
та мистецтв, де керівником курсу був Ігор Сілаєв, а 
2006-го  — магістратуру в Національному університе-
ті театру, кіно та телебачення ім. І.Карпенка-Карого у 
Олега Ліпцина. Тому зараз вона більше займається ре-
жисерською діяльністю, аніж акторською. В її дороб-
ку вже чотирнадцять вистав. Причину зміни (точніше 
розширення) професії, Славінська пояснює, по-перше, 
бажанням втілити нездійснені акторські мрії хоча б ре-
жисерськими роботами, а по-друге, просто висловити 
своє бачення театру.

Її перша режисерська робота у Вінницькому театрі — 
вистава «Друга смерть Жанни Д’Арк» С.Цанєва (2000). 
Це був творчий експеримент, де трупа театру відкри-
ла свої пластичні можливості і показала себе з іншого 
боку. Виконавиця головної ролі Оксана Бандура (ви-
пускниця Вінницького училища культури і мистецтв 
ім. М.Д.Леонтовича) тоді створила одну з перших своїх 
помітних і серйозних ролей. Дуже вправно вимальо-

П Е Р С О Н И

Сцена з вистави Таїсії Славінської «Дядя Ваня»
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вувалася головна роль: від стрімкої віддачі людству 
справжньої Жанни Д’Арк до невпевненої в собі дівчин-
ки-актриси Жаннет. Відвертість у виставі наставала 
тоді, коли фарс закінчувався і звичайна актриса Жан-
нет знімала перуку Жанни.

Наступною було реалізовано яскраву гостро сати-
ричну виставу «Кохання в стилі бароко» Я.Стельмаха 
(2003). Етапною стала постановка «Ассо та Піаф» 
О.Миколайчука-Низовця (2004) на малій сцені театру. 
Роль жінки-епохи, жінки-легенди знову грає молода 
актриса Оксана Бандура.

Режисер не дозволяє порівнювати різні таланти і 
не намагається переспівати геніальну Піаф. На сцені 
є лише жінка зі своїми турботами, проблемами, пия-
цтвом і любов’ю. Любов — ось, що головне для режи-
сера у розумінні величної історичної постаті. Замість 
задника на малій сцені — великий стенд з фотографія-
ми. Світлини поетапно розповідають про події з життя 
співачки. А наприкінці вистави залишається лише піс-
ня великої Піаф та фотографії. Прожектор висвітлює 
життя людини від початку до кінця.

Зверненням до російської класики стала дипломна 
магістерська робота «Дядя Ваня» А.Чехова (2005), у якій 
Славінська намагалася приміряти Чехова до сьогод-
нішнього часу, з цілковитою повагою до автора. Метою 
було створити враження, що з одного боку ми бачимо 
чеховських персонажів, з іншого — своє відображення. 

Головна тема для Таїсії Славінської звучить так: «Недо-
втіленість людських мрій та цілей». Позачасові костю-
ми — у жінок довгі прості сукні переважно теплих від-
тінків, а в чоловіків — світлі костюми. В’язані аксесуари 
та скатертини нагадують про павутину, яка оплела ге-
роїв, обмежуючи їхні рухи та дії. Декорацію також вирі-
шено в кремових відтінках, а на заднику висить карти-
на, на якій зображено річку та місток через неї. Стоїть 
дерев’яна сцена, ніби запозичена з іншої п’єси Чехова 
«Чайка». Чому вона з’являється тут? На ній висить га-
мак, у якому відпочивають герої вистави. Можливо, це 
життєва сцена, де всі люди  — актори. Можливо, цим 
Славінська підкреслює плинність та перетікання однієї 
в одну всіх п’єс Чехова. Вся вистава «не драма в житті, а 
драма самого життя». На сцені рояль, на якому профе-
сійна піаністка грає музику Баха. На ньому ж кохаються 
і п’ють горілку вночі. На підлозі насипано пісок. Астров 
(Анатолій Вольський) легко пересипає пісок з руки в 
руку та мляво мріє про Африку, а в цей час його життя 
плине так само легко та бездіяльно, як падають піщин-
ки. Вистава розмірена, дія час від часу переривається 
ідилічними сценами: всім героям добре, вони посміха-
ються, бавляться, цілуються, танцюють — це ніби спіль-
ні фантазії, безтурботна Аркадія. Та все одно повер-
тається сіра реальність. В останній сцені Соня (Жанна 
Андрусишина) читає свій знаменитий монолог «Треба 
працювати…», а Дядя Ваня (Валерій Прусс) виливає на 

Вистава «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці», 
Таїсія Славінська в ролі Марусі Чурай

Казкова лялька Аста — одна з перших ролей актриси у 
Вінницькому театрі імені Миколи Садовського
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себе цебро води. Звучить божественна музика, і світло 
з темного змінюється на тепло-жовте, таке, як у фанта-
зіях. Це підкреслює головну думку вистави: очищення 
тіла та душі продовжує життя, оновлює сили, і все це за-
лежить тільки від людини. Звучить музика Баха, падає 
сніг і бігає маленький хлопчик. Діти — ось у чому наше 
продовження. Все звідкись виходить і кудись зникає, 
немає нічого вічного, але життя продовжується у від-
творенні.

Вистава «Дім Бернарди Альби» Ф.Г.Лорки (2006) 
отримала 2008 року диплом у номінації «Режисерський 
пошук стилю» на І міжнародному театральному фести-
валі «Подія» (Київ). Мета п’єси — показати жорстокий 
світ фашизму 1936 року в образі будинку Альби. Утім, 
від часу написання п’єси політика зазнала багато змін, 
тож не дивно, що постановка Славінської не має полі-
тичного підтексту. Таїсія Дмитрівна вважає, що в кла-
сичному творі можна знайти багато цікавого  — речі, 
які для автора не були першочерговими, але виникли в 
процесі написання. Для режисера головною є тема не-
здійсненності мрій і водночас прагнення до своєї мрії 
попри все. Вона хоче нагадати про кришталеву чистоту 
жіночого начала, про втрачені ідеали кохання. Виста-
ва показує, що людина, яка хоча б змогла доторкнутися 
до своєї мрії, уже прожила не марно. І звучить постріл, 
який убиває мрію, але лялька в руках Адели (Наталі 
Шолом) нагадує, що надія не вмирає. Лялька у фіналі 
вистави Славінської — це заклик до діяльності, до бо-
ротьби за своє життя. Виставу вирішено у символічно-
му напрямі. Викидаючи окремі епізоди з п’єси, режисер 

Сцена з вистави Таїсії Славінської «Вісім люблячих жінок»

показує їх у пластичних малюнках, у музиці. Простір 
вистави на малій сцені театру  — кімната, в якій білі 
стіни замінюються білими простирадлами. Настелена 
дерев’яна підлога скрипить, і серед тиші це підкреслює 
тривожний стан героїнь. До речі, підлога симетрична, 
дощечка до дощечки, що увиразнює статику іспансько-
го ладу і порядків цього будинку. Високі майже одна-
кові стільці доньок та трохи вищий стілець Бернарди — 
уособлення їхнього життєвого куточку. Саме на цих 
стільцях Понсія (Людмила Мамикіна) шукатиме фото 
Пепе (до речі, цей персонаж введено у виставу, хорео-
граф Віталій Рибак виконує пластичні етюди). Спинки 
стільців метафорично є віконними ґратами, крізь які 
дивляться дівчата. У фіналі Адела (Наталя Шолом) піді-
ймається цими стільцями на стіл, де і відбувається сим-
волічна сцена повішення. Стільці — дорога до мрії, яка 
залишилася в петлі.

Але найбільшим своїм досягненням режисер вважає 
виставу «Лісова пісня» Лесі Українки (2008). Вона брала 
участь у фестивалях у Черкасах (IV міжнародний фести-
валь «Сцена людства» 2009 року), у Луцьку. Ця вистава 
стала лауреатом Премії Кабінету Міністрів України ім. 
Лесі Українки 2009 року. Пластичний спектакль дійсно 
є новаторським стосовно всіх попередніх вистав, здій-
снених на великій сцені Вінницького театру. Вистава 
насичена символічними образами, які виринають із са-
мої суті п’єси, романтизована тонкою красою. Все дій-
ство не просто відбувається, воно дихає. І використана 
музика етно-хаос гурту «ДахаБраха» — поєднання ет-
нічних мотивів із сучасним ритмом — ще більше зану-
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рює глядача у природній, майже язичницький світ цьо-
го твору. Адже не слід забувати, що ментально українці 
все ж таки близькі до язичницького сприйняття світу, 
де природа є Богом. Мавка має два виміри: тілесний (на 
зміну Любов Остапчук та Наталія Шолом) та духовний: 
Душа Мавки (Ірина Рибак), що виражається у танці ба-
лерини на пуантах. Величні шати сценічного вбрання, 
русалки, які ніби щойно вийшли з лісу, — все це поєд-
нується в єдину симфонію. Лише примхливій Килині 
(Наталія Білозір) немає місця в цій красі, вона занадто 
буденна та приземлена для такого життя.

Роль Мавки  — це творча мрія актриси Славінської, 
яка втілилася режисером Славінською. Тому творча ко-
манда вирішила навіть екранізувати цей твір. Опера-
тор Василь Медяний запропонував створити кінофільм 
у Вінниці. Проте робота просувається вкрай повільно 
вже впродовж двох років.

Наступні вистави: «Bon appétit. Гарнір по-
французьки» М.Камолетті (2009), яка брала участь у 
V Регіональному фестивалі комедії «Золоті оплес-
ки Буковини-2010» (Чернівці); «Дванадцять місяців» 
С.Маршака (2009); концертна програма «Життя і музи-
ка, й любов... Жартома і всерйоз» (2010); «Вісім любля-
чих жінок» Р.Тома (2010), в якій режисер знову створила 
сильний жіночий ансамбль на малій сцені; «Ніч свято-
го Валентина» О.Марданя (2011), де вдало та органічно 
поєднується танці, мімічні сцени, відеопроекція, театр 
тіней; «Осінь у Вероні» А.Крима (2012).

Остання доросла вистава «Замовляю любов» 
Т.Іващенко на малій сцені (2012) створила гарну історію 
про пошук кохання та нещирість почуттів, про втраче-
ні ілюзії та злам власних мрій, про самотність жінки. 
Темпераментна актриса Любов Остапчук у ролі Віри 

Миколаївни вражає здатністю миттєво переходити від 
награності до справжніх почуттів, від болю розлуки до 
холодності розумового розрахунку. А також Славінська 
втілила на сцені зимову казку-мюзикл «Попелюшка» 
Є.Шварца (2012). У наступному театральному сезоні 
планує взятися за постановку української класики — «У 
неділю рано зілля копала» за твором Ольги Кобилян-
ської. Та мріє про великого Шекспіра.

Девіз Таїсії Славінської простий: «Головне — бачити 
ціль і сміливо йти до неї». Першорядними у театрі для 
неї є атмосфера і дисципліна. Важливо також, щоб у ви-
ставі на першому плані залишався актор, а не режисер-
ська форма, оскільки це породжує витіснення актора як 
великої особистості з театру. Водночас довіра до режи-
сера — необхідна риса актора. Славінська завжди праг-
не до створення живого, енергетичного театру.

Як актриса вона бере участь у виставах інших режисе-
рів, де геть забуває про свій власний режисерський до-
свід, віддаючись ідеї вистави. Іноді грає у своїх поста-
новках, але входить у них уже після відіграних прем’єр, 
відсторонено від матеріалу. Адже існувати одночасно і 
режисером, і актором в одній виставі надзвичайно важ-
ко. Також вона вважає потрібним створити у такому ве-
ликому місті, як Вінниця, хоча б іще один драматичний 
театр. Не важливо, яку форму матиме цей театр, чи це 
буде театр юного глядача, чи пластичний театр, голо-
вне, щоб тут була творчість. Адже конкуренція вкрай 
важлива для творчого зростання театру.

Лілія Бевзюк-Волошина
Світлини: Віктор Кравченко

Вистава Таїсії Славінської «Замовляю любов»: Віра Миколаївна (Любов Остапчук), Кирил (Антон Михайлик),
Надія (актриса Вікторія Немченко)
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2010 року вистава «Щастя» Андрія Білоуса стала 
значною подією у театральному житті столиці, 
адже її оголошено номінантом «Київської пек-
торалі» одразу за декількома категоріями, зокре-
ма «За краще виконання жіночої ролі» (Катерина 
Кістень), «За кращу режисерську роботу» (Андрій 
Білоус), «За кращу камерну виставу» (Андрій Біло-
ус), «За кращий акторський дебют» (Борис Орлов) 
і визначено лауреатом за останніми двома. Також 
Борис Орлов за роль Нікіти Фірсова потрапив до 
«кола бучменків» київської премії «Бронек». Цього 
ж року виставу показали більш широкому загалу на 
фестивалі Гогольфест у Києві. Вже третій рік «Щас-
тя» — у репертуарі Нового театру на Печерську і діс-
тати квиток на перегляд досить важко.

Вистава «Щастя» за повістю «Ріка Потудань» росій-
ського прозаїка Андрія Платонова, прем’єра якої відбу-
лася 21 травня 2010 року, є четвертою роботою Андрія 
Білоуса з прозовим текстом і п’ятнадцятою у творчості 

режисера загалом. Літературний матеріал для вистави 
запропонували Катерина Кістень, актриса Нового те-
атру на Печерську, та Борис Орлов, актор за освітою, 
який як художник оформив десять постановок Білоуса 
(з цими акторами режисер уже давно бажав поставити 
спектакль і тривалий час шукав п’єсу). Вистава «Щастя» 
стала спільними проектом Театральної майстерні Ан-
дрія Білоуса «А.Бетка» та Театру на Печерську.

Режисер написав власну сценарну композицію до 
прозового твору і з великою обережністю поставився 
до повісті А.Платонова. Білоус вирішує залишити ра-
зом з діалогами і авторський текст, без якого, на його 
думку, загубився би зміст твору. Для цього постанов-
ник придумав три структурно-змістовні шари, на яких 
тримається вистава  — авторський текст, пряма мова 
(діалоги) і образний ряд оповіді. Задум режисера вті-
лено у стилі «проза в світлі рампи»: діалоги зведено до 
мінімуму, а основу складає авторська розповідь, яка 
ведеться від усіх акторів (що постійно перебувають на 
сцені та спостерігають за подіями) й озвучує думки, по-

Сцена з вистави

Т Е А Т РА Л Ь Н И Й  О Б ’ Є К Т И В

У	руслі	щастя…
Премія «Київська пектораль-2010» «За кращу камерну виставу» та «За кращий акторський дебют»
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чуття, емоції та дії героїв. Актори розповідали не тіль-
ки про інших, а й про власних персонажів, при цьому, 
наче виходячи з образу, співчували їм та подіям виста-
ви. Частина критиків зауважила в такому способі існу-
вання у сценічному просторі та подачі акторами автор-
ського тексту брехтівський принцип  — «відчуження», 
інша частина — своєрідне детальне та пильне читання 
акторами глядачу книги-спектаклю з «перелистуван-
ням» сторінок-епізодів. Такий тонкий спосіб реалізації 
прози на сцені і створив наратив вистави.

Деякі рецензенти дорікали, що задуми та розставлені 
акценти постановки не цілком відповідали авторсько-
му тексту. Головна героїня Люба (Катерина Кістень) по-
стала у виставі занадто дорослою, зрілою і досвідченою 
жінкою порівняно з Нікітою Фірсовим (Борис Орлов), 
який на її фоні виглядав наївним сором’язливим під-
літком. Через що філософічність конфлікту (острах 
Нікіти порушити «таїну почуттів» і спричинити коха-
ній фізичний біль) змістилася у фізіологічний простір 
(чоловічу ваду-хворобу — нездатність хлопця до продо-
вження роду).

Попри всі зауваження, вистава все ж таки вийшла по-
вноцінною філософською притчею про світле й чисте 
кохання, що виховує у людині терпіння, мужність та по-
вагу. Це історія кохання Нікіти, що повернувся з фронту 
після громадянської війни, та Люби — студентки Ме-
дичної академії, яке ніяк не могло перерости у фізичні 
стосунки.

Художнє та музично-акустичне оформлення спек-
таклю вирішені режисером і сценографом Борисом 
Орловим у тонкому метафорично-символічному стилі 
за рахунок чотирьох природних фактур — води, землі, 
дерева та каменю.

Ріка Потудань у виставі є символом безупинності по-
току життя, його постійної мінливості й циклічності, а 
також певної мрії, межі-рубежу життя. Вона є свідком 
всіх подій, що відбуваються з героями, бо присутня у 
горнятках, бутлях та діжках у природному натураль-
ному вигляді: герої ненаситно п’ють воду, вмиваються 
нею, миють підлогу, переливають у різні посудини. Саме 
русло річки актори умовно відіграють, коли плигають й 
бігають по сцені-кризі взимку (символічним втіленням 
замерлої ополонки льоду слугувало невелике дзеркаль-
це, через яке герої дивилися на потік води під кригою) і 
обережно переходять через містки-дошки влітку.

Т Е А Т РА Л Ь Н И Й  О Б ’ Є К Т И В

Сцена з вистави

Сцена з вистави

Справжньою й живою у виставі є не тільки вода. На 
початку та наприкінці спектаклю посеред сценічного 
простору з’являється клаптик землі з весняною соко-
витою травою — символ рідного дому й батьківщини, 
який є «острівцем віднайденого щастя» Нікіти і Люби.

Ще одна частина природи — дерево (як символ родю-
чості, пам’яті, життя й смерті), порізане на дошки, які 
виконують багато функцій і надають виставі динаміки 
у розвитку подій. Вони є довгою стежкою Нікіти додому 
після війни, містками через річку Потудань, труною для 
Любиної подруги, підлогою у домі, яку герої постійно 
вимивають у напружені моменти, привидами-марен-
нями Нікіти під час хвороби, ширмою, за якою миється 
Люба, берегом-схилом річки, шафою для одягу, рушни-
ком на весіллі, шлюбним ліжком та дверима до відхо-
жого місця на базарі. Окрім того, з цього матеріалу зро-
блені лежанка, дитячі столи і стілець, діжки, плетений 
кошик-люлька та мітла.

Кам’яний вантаж-маятник, підвішений на мотузці 
серед сцени, є фалічним символом у виставі. Він опус-
кається донизу у найкритичніші больові моменти жит-
тя Нікіти і Люби. Герої намагаються звільнити один 
одного від «нависаючої» небезпеки, та тільки коли ма-
ятник починає рухатися по колу — співіснування зако-
ханих налагоджується.

Доповнюють оформлення у виставі «Щастя» костюми 
персонажів, які підкреслюють злидні і голод 20-х рр. ХХ 
ст., — брудне лахміття, в яке в’їлися сліди пилу та по-
пелу.

Такий багатофункціональний умовний художній 
простір гармонійно доповнював «живий» поліфоніч-
ний музично-акустичний супровід спектаклю, який 
майже увесь наживо виконувався акторами: різно-
манітні звуки-шуми, що відтворювалися за допомоги 
голосів чи побутових предметів (дзижчання мух, спів 
пташок, тріск льоду на річці, шурхіт трави, скрипіння 
дощок, потік води-джерела), композиції на піаніно та 
поздовжній флейті, а також розмаїття російських на-
родних та історичних пісень. Така багата музична пар-
титура була співзвучною літературному тексту Плато-
нова — підтримувала, увиразнювала й збагачувала по-
чуття та емоції персонажів на сцені.

Критики одноголосно відзначили гармонійну про-
стоту, легкість та злагодженість акторського ансамб-
лю. Постановник винайшов специфічну стилістику 
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трьохвимірного існування акторів на сцені. Такою 
складною (точною і безпомилковою) манерою гри ви-
конавці зробили своїх героїв зрозумілими, близькими 
та привабними глядачу. Подеколи персонажі, що ото-
чували Нікіту та Любу (Батько — Володимир Кузнєцов, 
Мати — Світлана Осипенко, Женя — Катерина Варчен-
ко, Сторож — Юрій Якуша, Перехожий — Денис Марти-
нов), нагадували давньогрецький хор, що був одним із 
невід’ємних героїв драматичного дійства,  — засуджу-
вав, давав поради і співчував головним героям виста-
ви. Зауважили критики і майстерність гри Володимира 
Кузнєцова у виконанні епізодичної ролі другого плану 
Батька Нікіти. Дві сцени зустрічі батька з сином — після 
війни та після тривалої розлуки біля відхожого місця 
на базарі — так просто і правдиво подавалися й гралися 
акторами, що зворушували глядачів до сліз.

Щодо Нікіти Фірсова, зіграного Борисом Орловим, 
то він поставав не героєм-коханцем, а «великою ди-
тиною», яка вже встигла втратити матір, побувати на 
війні і закохатися усім серцем у дівчину Любу. Катери-
на Кістень, за словами критика Алли Підлужної, роль 
Люби не грає, а «проживає»: «ламана пластика тіла, 
своєрідність особистості» та «магічний тембр голо-
су» допомогли актрисі створити позачасовий та поза-
місцевий «епіцентр емоцій, головний нерв» вистави; 
її Люба — «і символ, і узагальнення, конкретна доля і 
принадність мрії»*. Сцена першої шлюбної ночі Нікіти 
і Люби за своєю сором’язливістю, чистотою та відвер-

тістю стосунків навіювала асоціації з шекспірівськими 
«Ромео і Джульєттою».

«Щастя» є багатовекторним дійством, що поєднало 
у собі символічно-метафоричний художній малюнок, 
поліфонічне звучання-атмосферу, простоту подачі те-
матики твору Платонова у легкому і невимушеному 
ансамблевому виконанні акторів Нового театру на Пе-
черську. Лейтмотив вистави виокремлює з-поміж свого 
тексту Люба: «Люди помирають тому, що… їх нікому 
кохати». Головною ідеєю спектаклю, яка полягає «у по-
шуку людського щастя», Андрій Білоус закликає гляда-
ча, попри всі життєві труднощі та перепони, берегти 
найголовніше у житті — «здатність кохати, чекати, бе-
регти, шукати й повертатися до витоків»**.

Вікторія Ільків, театрознавець,
член Національної спілки журналістів,

редактор журналу «Театрально-концертний Київ»
Світлини: Євгенія Перуцкая

Т Е А Т РА Л Ь Н И Й  О Б ’ Є К Т И В

Микита (Борис Орлов), Люба (Катерина Кістень)

* Підлужна А. Довга дорога до щастя / Алла Підлужна // Теа-
трально-концертний Київ. — 2010. — 24 трав.

** Варварич О. У пошуках щастя, що вислизає / Олена Варварич 
// День. — 2010. — 3 черв.
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Ці дві жінки сиділи в цій кав’ярні настільки часто, 
що їх усі впізнавали.

— Вам подвійне еспрессо, як завжди... а вам капу-
чино, також, як завжди... До речі, в нас сьогодні дуже 
смачний струдель з вишнями, і сирник, як у Львові...

Жінки сиділи у кав’ярні довго, то ж черга доходила і 
до струдля, і до сирника. Платила завжди одна з них, 
і офіціанти, хоч і -звичні, що жінки, зазвичай, платять 
кожна за себе, вже давно не питали: «Вам рахувати 
окремо?», а несли рахунок білявій. Уважалося, що бі-
лявка мала на кілька порядків більше грошей; вона — 
дружина заможного чоловіка. Попервах чорнява упи-
ралася, вона, зрештою, працює, на чашку кави має. 
Проте білява наполягала, і чорнява погоджувалась.

Їхні зустрічі відбувалися в ті дні, коли молодша ди-
тина білявої, народжена вже в багатстві, товклася в 
Центрі гармонійного розвитку дитини. А чорнява була 
театральним критиком, для неї і життя, і робота по-
чиналися ввечері, то ж вранці вона могла пити стільки 
кави, скільки їй хотілося.

Говорили вони про різне, і їхні розмови не завжди 
були значущими. Говорили і про погоду, і про одяг, і про 
взуття, про все, про що говорять жінки. Білява скаржи-
лась, що з віком все важче ходити на високих підборах, 
а так хочеться! А чорнява відповідала, що вже давно не 
одягає взуття на підборах, навіть на прем’єри, і їй бай-
дуже, що вона не цокає копитами, як інші баби.

— Ти б порадила, що, й справді, варто подивитися, бо 
лише даєш почитати свої статті про прем’єри. Я вже за-
була, де в Києві театри.

— А тебе відпустять? — відповідала чорнява критике-
са, яка думкою свого чоловіка, який так само, як і вона, 
то мав роботу, то не мав, цілком могла нехтувати. Їхня 
донька вже доросла, як і старша заможної білявки, отже 
чорняву ніщо не тримало вдома. А біляву тримали і ма-
ленький син дошкільного віку, і чоловік, який, розба-
гатівши, потроху перетворився на домашнього тирана. 
А якщо й не на тирана, то на непередбачуваного само-
вольця: то в нього добрий настрій, то поганий. Він до-
тримувався переконання, що його дохід, у декілька ра-
зів більший, ніж в середньостатистичного українського 
чоловіка, надавав йому права не стримуватися і пово-
дитися так, як заманеться. Принаймні, з дружиною.

Проблеми з чоловіком білявої були головною темою 
розмов давніх подруг. А колись же, в ірреально давні 
часи, Сергій, чоловік чорнявки, вважався набагато пер-
спективнішим, ніж тупуватий Серж, який, одначе, зараз 
досяг того, без чого вже не можуть ті, хто до цього при-
частився.

— Так, я вже не можу без Еміратів серед зими і без фі-
ордів влітку. Проте після чергового супу, вилитого ним 
на підлогу посеред кухні, не хочу ні Еміратів, ні фіордів. 
І жити на світі не хочу! І коли це почалося, що він став 
собі дозволяти таке? А я вже не повернуся з дітьми до 
мами в нашу хрущовку. Вона й не пустить мене, їй там 
добре самій.

— Та геть не про те йдеться! І не треба вертатися до 
мами. Треба змусити його знову шанувати себе, і більш 
нічого! До речі, якщо від нього йти, то не до мами. Ти 
змогла би відсудити в нього чимало майна — воно ж 
спільно надбане у шлюбі.

— Це лише в теорії, а якби дійшло до практики, я б 
не витримала його пресингу й побігла б до мами. Хоча 
донька зі мною не пішла б. І вона, до речі, чхає на всі 
його бздури.

— І ти маєш цьому навчитися! Скільки тобі це повто-
рювати? Він живиться твоїм страхом, хоча й робить це 
несвідомо.

— Живиться моїм страхом? В який спосіб?
— Я тобі вже пояснювала! Йому стає добре, коли в тобі 

прокидається почуття страху. Він це відчуває. 
— Я наче й не боюся його, але коли вкотре починаєть-

ся таке, роблюся сама не своя. І реагую на все, можливо, 
й неадекватно. А потім не можу заспокоїтися: як таке 
можна говорити дружині? Це ж несправедливо! Хочу 
пояснити йому, що так не можна. А він не слухає! І тоді 
я думаю: до кого б звернутися, щоб йому розтлумачи-
ли: з дружиною, яка народила тобі двох дітей, так не 
поводяться!

— Скільки разів я тобі пояснювала: то нереальний 
проект! Ніхто йому нічого не буде тлумачити! З тебе 

Життя	—	театр...
Новела. Публікується вперше!
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лише посміються, якщо ти будеш когось про таке про-
сити! Не так борються із шизами перегрітих чоловіків!

— А якщо попросити когось із тих, кого він шанує, 
чиєю думкою дорожить? Що він може мати проти 
мене? Що я не працюю? То він сам десять років тому 
наполіг, щоб я звільнилася! Ти ж пам’ятаєш, я тоді хоті-
ла працювати! Я ж писала статті не гірше від тебе!

— Краще! Тоді ти писала краще! Це тепер я пишу 
справді добре, бо пишу ще й за тебе!

— А я вже забула, коли була в театрі, фаховий театроз-
навець! Мені іноді здається, ніби твоє життя... не те що 
злиденне, але...

— Але без Еміратів і без фіордів!
— Саме так! Що воно значно краще за моє!
— А мені іноді так хочеться до фіордів! Правда! Як 

мені набрид той Приморськ! Мій родом із курортного 
міста, чим неабияк пишається. Каже: навіть якщо геть 
грошей немає, все одно можна поїхати до моря в дім 
його батьків. Гадаєш, у мене все гаразд? Думаєш, якщо 
мужик великих грошей не носить, то в нього не має ата-
вістичного інстинкту бодай раз на півроку грюкнути об 
стіл кулаком, мовляв, він у домі господар? 

— У тебе раз на півроку, а в мене помітно частіше. Я 
ж тобі розповідала, місяць тому він вибив вікно! Що-
правда, вмить прислав майстрів, і вони все полагодили. 
А мені після такого жити не хотілося три дні! Думала, 
чому не викинулася з того вікна із нашого вісімнадця-
того поверху? Але до нього б і тоді нічого не дійшло!

— Такого експерименту ми ставити не будемо. Дай я 
закінчу про себе. Я одного дня сказала собі: я хочу збе-
регти цей контакт.

— Це ти про Сергія?
— Про нього, про нього. Але я знала: ніхто цього мені 

не зробить. Не ждіть рятунку не від кого! Ні від богів, 
ні від царів! Ніхто з ним не поговорить, ніхто йому не 
пояснить, що так з жінкою, з якою хочеш жити, не спіл-
куються. Чого вони з нами скандалять, ти мені поясни? 
Ми з тобою цю тему вже не раз проходили. Правильно, 
вони так поповнюють енергетичний баланс. Тому що 
ми відповідаємо їм із пристрастю! Коли ми лаємося з 
ними, то витрачаємо свою життєву енергію, нічого не 
отримуючи взамін. Після сварки їм добре, а нам погано.

— Не просто погано, а взагалі — повний абзац!
— Тому краще потрахатись! Тоді обом добре! Хоро-

ший секс — то енергообмін. А сварки вони влаштовують 
несвідомо. Їм стає погано від чогось, і вони думають: 
що ж робити? Хоча вони не думають, думати — то не 
з їхнього репертуару. Вони просто роблять те, що вже 
допомагало. Ти, як застудишся, робиш те, що вже до-
помагало: п’єш гарячий чай, одягаєш теплі шкарпетки. 
А коли тобі погано після сварки з ним, телефонуєш по-
друзі.

— І питаю, чи вона прийде завтра сюди.
— А він, коли йому погано, питає тебе, де ти була сьо-

годні вранці, чому не полито пальму в його кабінеті, 
адже ти сидиш вдома і нічого не робиш, а пальму, яку 
його мама подарувала вам на третю річницю весілля, 
чогось не полила. Хоча ти біжиш поливати ту пальму 
раніше, ніж вранці йдеш до клозету, це по-перше, по-
друге, ту пальму слід поливати раз на місяць, по-третє, 
його мама вам ніколи не дарувала ніякої пальми, а по-
четверте, йому ця пальма абсолютно до дупи, просто 
він пнув у горщик з нею недопалок і той йому смер-
дить, а прибрати ліньки...

Білява починає реготати, хоча їй і не до сміху. В чор-
нявій помер великий комік, свій монолог вона прикра-
шає виразними жестами, а її обличчя лишається сер-
йозним. Невідомо чого вона вступала на театрознав-
чий, а не на акторський.

— То я закінчу нарешті про себе, а потім будемо пра-
цювати з тобою. Коли мій контакт питає мене в тональ-
ності ля мажор четвертої октави, чому я все в театрі та 
в театрі, і навіщо мені тоді чоловік, якщо в театрі стіль-
ки акторів і режисерів (він, хімік-технолог нещасний, 
вважає, що в театрі самі актори та режисери, і що всі 
вони — чоловіки відповідного віку), то я спокійненько 
відповідаю, що така в мене робота. І коли він до мене 
ходив із букетами, йому подобалось, що його дівчина 
має стосунок до театру, а його букети передаровувались 
всіляким кирилам лавровим. І чоловік мені потрібен, 
але лише такий, який любить театр не менше за мене. 
Якщо він забув — таким був рядок у шлюбному контр-
акті, який ми уклали на гальорці на спектаклі театру 
Шота Руставелі «Кавказьке крейдяне коло». Він починає 
сміятись, як ти щойно...

Ця тема з варіаціями виконувалася багато разів над 
чашечками капучино й еспрессо, над сирниками та 
струдлями, але, здавалося, їй ніколи не буде кінця.

— Класик сказав: життя — театр. І родинне життя — то 
також театр. Ти оцінюй як критик, як він бездарно грає 
свою роль чоловіка. А тобі варто грати твою роль жінки 
на майстерності, а не на нервах! Тоді ефект буде незрів-
нянно відчутніший, — вкотре повторювала чорнявка. 

Та бездарний Серж вкотре позбавляв свою дружину 
всіх життєвих сил, тож сюжети про те, як чорнява кри-
тикеса поставила на місце свого хіміка-технолога, зда-
валося, ніколи не стануть у пригоді її білявій подрузі.

Утім, справжні необоротні зміни — це ті, які визріва-
ють довго. Коли дружина вперше зуміла розсміятися, а 
не істерично крикнути у відповідь на чоловікову звич-
ну фразу: чого це його знову чекають із таким кислим 
обличчям? Ніби він не паше, як той воляра, щоб його 
бодай десь зустрічали із посмішкою, ти мене чуєш, 
кисла пико? І як це їй раптом вдалося владнати кон-
флікт без нагнітання енергетики сварки до тої найви-
щої можливої межі, за якою може настати кінець, всер-
йоз, не по-театральному? Чому нарешті за знайомою 
п’єсою почав гратися зовсім інший спектакль? Звідки, 
із яких бездонних театральних архівів прийшли до неї 
потрібні репліки, які несподівано привели подружжя 
не до істеричних криків жінки і басовитих оглушливих 
грюків чоловіка, а потім до ночівлі або його на дивані 
у кінозалі, або її у гардеробній (незручно, але де можна 
замкнутися), а навпаки, до нестримного реготу під час 
вечері і до раннього усамітнення у подружній спальні?

Після інтиму вони весело міркували, як це цього разу 
не полаялись? І вона необачно відкрилась: це дружи-
на Сергія, моя подруга, пам’ятаєш, ми колись дружили 
вчотирьох? То вона навчила перекидати енергію свар-
ки в енергію сміху і сексу. Правда? А ти ще бачишся з 
нею? А я Сергія давно не бачу. А треба було б їх запро-
сити якось повечеряти з нами. Так, так, я б щось приго-
тувала! А нащо тобі товктися біля плити? Краще запро-
сити їх до ресторану, посиділи б, згадали молоді роки.

Не відразу звикаєш приходити до норми без такого 
добре засвоєного і роками відпрацьованого прийому, 



22

як родинний бешкет. Сатаніти з дружиною чоловікові 
більше не хочеться. Для поповнення енергетичного ба-
лансу йому треба щось новеньке. Він згадав ту чорняву 
подругу. То вона колись дала йому ідіотське прізвись-
ко Серж. Чому Серж? Бо не Сергій. А Сергій — то мій. 
А ти — Серж. Добре, що вони перестали спілкуватися. 
І той Серьожа, його давній друг, хімік-технолог нещас-
ний, хіба то мужик? А дружина, отже, спілкується з тою 
козою?

Він устав серед ночі, вийшов зі спальні, обережно 
причинивши двері, щоб не розбудити жінку, пішов у 
передпокій, знайшов її сумочку, відшукав у ній мобіл-
ку. Заходився гортати записну книжку. Як же ж звуть 
ту козу? Свєта, як це він забув? Свєта в її телефонній 
книжці одна, і це добре, а то б іще зателефонував не тій, 
було б незручно. Але цій козі він іще пояснить, що воно 
таке, втручатися в чужу сім’ю! Вона буде вчити його 
дружину, від чого в її чоловіка енергетичні пробої? По-
працювала б, як я! Це не писати її дурненькі матеріали, 
хто в який спосіб скаче на сцені, як крутить головою чи 
задом. В нього справжня робота, яка приносить реальні 
гроші, а не її цирк на дроті!

Чоловік переслав на свій номер координати чорнявої 
Свєти і наступного дня, поки не минув запал, зателе-
фонував їй.

А по тому і він сам, і його білява дружина, і її чор-
нява подруга Свєта, коли в них усіх минувся шок, вже 
багато місяців міркують: і що то за сила, що за потужна 
енергетика в тих магічних словах: «Якщо ти ще бодай 
раз... Я попередив!.. Земля під ногами горітиме!.. Син-
ці з фейса ніколи не зійдуть!.. В чоловіка забудеш, що 
колись стояло!..»

— А це останнє навіщо? — питала дружина.
— І сам не знаю. Мене несло. Хтось інший у мені гово-

рив. Або інша. Якась погана баба.
— А чому баба? Все гірше від жінки?
— Так в Біблії написано.
— Яку ти перечитуєш щовечора?
Чоловік замовкає. Дружина не змушувала його про-

говорити вголос: я винний, я ідіот, я бозна-чого накоїв. 
З неї досить його вибачення на невербальному рівні. 
Час від часу він неодмінно вертається до того епізоду, 
то його ініціатива, не її:

— І що за сила в тих словах, скажи мені, чому воно так 
діє? Вона тобі так і не дзвонить?

— Не дзвонить, — зітхає дружина, — і на мої дзвінки 
не відповідає.

— А знаєш, що мені бабуся розповідала? Про ці самі 
слова, як вони спрацювали, але в іншій ситуації.

— Про ці самі?
— Про майже ці самі. Мій дід у тридцять третьому, 

коли прийшли в їхній двір за останньою торбою карто-
плі, так і сказав тому комнезамівцю: «Забирайся геть! 
Якщо ти ще бодай раз... Я попередив!.. Земля під но-
гами горітиме!.. Синці з пики ніколи не зійдуть!.. За-
будеш, коли стояло!» І той більше не приходив! Правда! 
Поставив галочку, що все забрав. І дід з бабусею вижи-
ли. А інші віддавали...

— Ти ніколи не розповідав мені про це! — у дружи-
ни виникло жваве зацікавлення історичною пам’яттю 
роду її чоловіка. Вони починають говорити про інше. 
Вони взагалі останнім часом більше спілкуються вночі.

Чоловік не змінив ні роботи, ні способу життя, але 
родинні бешкети притихли. Вона не знає, може, в ньо-
го з’явилася якась нова жертва. Проте щойно починає 
щось назрівати вдома, як вони обоє згадують його га-
небний наїзд на Свєту. Згадують мовчки, дружина ні-
коли не нагадує йому словесно: давай, давай, зателе-
фонуй іще комусь, із ким я спілкуюсь, настрахай: якщо 
ти ще бодай раз... Щоб, не дай Боже, не повернути те, 
чого пощастило здихатися. А замість того вголос згадує 
ті ірреальні часи, коли два Сергія підсіли з двох боків 
до двох дівчат в одному з київських парків над схилами 
Дніпра.

— Добре знали, як добре можна привабити двох хлоп-
ців, коли поряд сідають білявка й чорнявка! — поринає 
в ностальгійні спогади чоловік.

— Так, знали, хоча то було цілком несвідомо. Це вже 
зараз з’явилися стилісти, які прораховують такі ефек-
ти...

— І от як все вдало склалося! Обидва шлюби тривають 
і досі.

А от дружби розпалися. Хлопці тихо перестали това-
ришувати, коли один із них розбагатів, а другий так і 
лишився анахронічним хіміком-технологом. А дівчата 
розійшлися після відомих подій.

— Так зі мною ще ніхто не розмовляв за ціле моє 
життя! Хай вона була моєю найліпшою подругою, але 
скажи, воно мені треба? Щоб якесь мурло мені погро-
жувало лише тому, що в нього є багато грошей? Якщо 
вона платила за мої подвійні еспрессо, так я тепер маю 
терпіти будь-яке хамство від її благовірного? Нехай 
вона сама з ним розбирається! А мене в цю сімейку не 
вплутуйте!

Цей монолог, який в оригіналі був суттєво довшим і 
дещо гострішим, скоротивши й послабивши деякі сло-
весні фігури, їй передала спільна знайома, яка погоди-
лася виступити третьою стороною в конфлікті між біля-
вою й чорнявою подругами.

«Вона кілька років вчила мене не реагувати на зопа-
лу сказані слова. І навчила, зрештою, навчила! А сама 
зреагувала, зреагувала в кращих традиціях прядіння й 
плетіння грубої ряднини образ і помсти, яка вже в кіль-
ка шарів обплела нашу землю, проте й досі плететься, 
плететься. І чи зумію я пробитися до неї крізь ту ряд-
нину?»

Малий більше не ходить до Центру гармонійного роз-
витку дитини, він пішов у перший клас. Ліквідували ту 
кав’ярню, де вони чи не три роки підряд пили подвійне 
еспрессо й капучино, після чого вона забирала малого 
із Центру й бігла додому, іноді запізнюючись на обідню 
перерву. Чоловік рідко обідав вдома і ніколи не казав, 
буде чи ні, але, якщо його раптом не чекали з обідом, 
міг зірвати зі стіни поличку з посудом.

— Радій, що в твоїй ситуації не проблема викликати 
майстра наново прибити поличку. І новий посуд підку-
пити не проблема, — заспокоювала подруга.

 — І ці чашки, які він перебив, мене давно дратува-
ли, — несподівано зізнавалася білява.

— Але він нікого не покалічив?
У Сержа, варто визнати, руки ніколи не спрямовува-

лися вбік волосся чи вилиць. Вибивали шибки, трощи-
ли меблі...

— Після таких екстримів він завжди заспокоюється 
надовго...

П Р О З А
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— Деякі жінки уміють користатися таким. Уміло під-
лаштовують зрив полички для купівлі нової шубки...

І вона починала реготати. Яка в неї була подруга! 
Їй можна було розповісти усі нюанси, які виявлялися 
саме в процесі розмови, яких вона сама второпати не 
могла. Коли вона буває біля того будинку, де була їхня 
кав’ярня, а тепер банк, вона завжди згадує свою подру-
гу, яка зреклася її. Колись подруга вчила її, за допомоги 
яких театральних жестів впливати на чоловіка. А тепер 
вони з чоловіком гадають, як вплинути на непоступли-
ву подругу.

А ще її чоловік думає, а що воно було б, якби вони 
із другом Сергієм тоді, ірреальну кількість років тому, 
сіли біля тих самих дівчат, але по-іншому: він біля чор-
нявої, Сергій біля білявої? Що від того змінилося б? Він 
звик до своєї, і навіть любить її. Але в разі перестанов-
ки то білява писала б театральні рецензії за копійки, а 
чорнява народила б хлопчика, якого немає в його ко-
лишнього друга. І яким був би той хлопчик?

А тоді так добре було гуляти вчотирьох, і він справді 
не знав, котра йому подобається більше. Вірніше, так 
добре було, поклавши руку на плечі одній, дивитись, як 
друг обнімає другу. Якось після чарки горілки він по-
ділився з дружиною тими своїми фантазіями. І їй це 
сподобалось, і вона пригорнулась до нього. І сказала, 
що також любила дивитись, як обнімалися його друг і її 
подруга, і навіть зауважила: він цілував її в щічку саме 
після того, як Сергій цілував чорняву Свєту.

П Р О З А

— А може зробити спробу ще бодай раз посидіти вчо-
тирьох? Довідайся, коли буде прем’єра, на якій вона 
може бути.

— Вона не акторка, лише критик.
— Ти говорила, що вона не пропускає прем’єр.
— Тоді вона казала із гордістю, що завжди буває на 

найпершому показі. І намагається взяти з собою свого.
— То візьми квитки. Про гроші не думай, бери в пер-

шому ряду. А я візьму букет якомога більший і шампан-
ське найдорожче. Є слова, на які, здебільшого, всі реа-
гують однаково, і мудрі, і не мудрі. І є жести, які також 
завжди справляють потрібний ефект... Як у театрі.

— Театр зараз в пошуках нових форм...
— А життя? 
— Життя — театр...

Євгенія Кононенко,
письменниця, перекладач
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К И Ї В С Ь К А  П Е К Т О РА Л Ь

2012 рік видався багатим на виявлення фантазій 
та здійснення театральних робіт  — київські теа-
три представили аж 87 нових вистав. Утім, з цієї 
великої цифри прем’єрних творінь кількість хоро-
ших вистав, на жаль, складає навіть не половину, а 
лише третину, та й серед них жодна не дорівнялася 
минулорічним переможцям «Київської пекторалі».

Деякі театри, здавалося, керувалися принципом — що 
більше постановок, то більше шансів отримати… теа-
тральну «Пектораль», а не погано б ще й увагу глядачів. 
На диво, з найбільшою віддачею до роботи поставили-
ся невеликі, здебільшого маловідомі театри, на відміну 
від іменитих, в яких інколи після перегляду вистави за-
буваєш, про що вона, натомість намагаєшся збагнути — 
нащо вона?..

Вже вкотре вразив своїми виставами, дійсно теплою 
та привітною атмосферою Новий драматичний театр 
на Печерську. Попри те що театр в основному зорієн-
тований на молодого глядача, завдяки різноплановому 
репертуару — від Чехова до Пелєвіна, театр все більше 
завойовує увагу людей різного віку. Цього року колек-
тив талановитих акторів до уваги глядачів представив 
чотири вистави  — «Святою ночью» за оповіданнями 
Чехова, моновиставу «Ночной Гаспар. Повешеннный», 
психологічну драму «Корабль не придет» та сезонний 
спектакль — напівказку «Наше Рождество».

Найбільше враження на мене справила вистава за 
Чеховим. Режисер Олена Лазович разом із акторами 
зуміла створити та передати теплу, душевну атмосферу 
дійства, яке спонукало глядача з першої хвилини разом 

із героями проживав їхні життєві ситуації, — здавалось 
би, прості, але за ними криється глибока чеховська фі-
лософія життя.

Вистава цікава й тим, що в оповіданнях Чехова ко-
жен здатен побачити себе на місці героя. І не завжди 
з позитивного ракурсу. І це — важлива складова таких 
постановок: коли глядачам доводиться, дивлячись на 
героїв на сцені зі сторони, аналізувати своє життя, свої 
вчинки та робити певні висновки. Наприклад, уривок з 
оповідання «Княгиня», використаний у виставі. В діа-
лозі між Доктором (Ігор Назаров) та Княгинею (Катери-
на Кістень), здавалось би на пустому місці, не на жарт 
розгорається скандал, в якому він зривається, наче пес 
з ланцюга, накидається на неї, виказує їй просто в очі 
всі її негідні вчинки, помилки, про які раніше мовчав. 
А зараз, бризкаючи слиною, викрикує їй у лице все на-
копичене. Він через порив своїх нестримних емоцій, 
через насиченість і гостроту форми не дає їй дорікнути 
йому або виправити. Тому Княгиня має змогу відпові-
дати лише або мовчки, виразом очей, обличчя, або ко-
роткими вставними репліками. Всю напружену сцену, 
впродовж 25 хвилин сидячи на лаві з прямою поста-
вою, як належить справжній княгині, вона, на перший 
погляд, склала враження чемної жінки, а виявилася за 
цією гарною обгорткою її справжня сутність — непо-
вага, ненависть до людей… Впевнена, що байдужим до 
цієї теми не залишився ніхто. Адже ситуація виглядала 
для багатьох до болі знайомою.

Бувало й так, що загалом вистава складала приємне 
враження, але деякі деталі залишали неприємний осад. 
Так, наприклад, у чеховському «Вишневому саду» в Те-

Рік	2012-й	театральний
Той самий Чехов та інші

Вистава «Святої ночі». Ханов Сергій Петрович (Владислав Мамчур), Ієронім (Юрій Вутянов)
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атрі юного глядача на Липках досить недоречно, як на 
мене, Раневська співала французькі романси. Безпере-
чно, в актриси приємний голос, та як повірити в прав-
дивість переживань головної героїні, коли вона, почув-
ши від Лопахіна, що він купив її дорогоцінний вишне-
вий сад, бере в руки гітару і починає співати. Можливо, 
якби ми знали переклад цієї пісні, то зрозуміли, навіщо 
заспівала Раневська в цей момент. Однак, упевнена, 
більшість глядачів французькою не володіє.

Яскравим та пишним вдався дитячий спектакль «По-
пелюшка» в Театрі драми та комедії на Лівому бере-
зі Дніпра. Втім, Попелюшка (Катерина Кісельова) та 
Принц (Сергій Журавльов) так і не спромоглися відтво-
рити на сцені палке почуття, і тому очікуваних емоцій 
глядачі не отримали. З’їли круассан, а він виявився без 
начинки. І такі бувають.

Найщирішою ляльковою виставою для дітей стала 
«Дюймовочка» в Муніципальному академічному театрі 
ляльок. Не лише діти, а й дорослі з трепетом та зосеред-
женою увагою спостерігали, як крихітна лялечка ожи-
вала в руках актриси Алли Андрушко та пурхала, наче 
метелик. Бездоганність переходів між сценами, зміна 
пір року, винахідливість та багатообразність декорацій, 
вкладена душа разом з відточеним професіоналізмом 
акторів у керуванні ляльками створили добру і гарну 
виставу, поставлену з любов’ю до маленького глядача.

Відкриттям 2012 року став центр мистецтв «Новий 
український театр». І відразу зазначу, що в їхньому ма-
ленькому приміщенні ви зустрінете великі таланти. У 
театрі бере верх правдива гра, професіоналізм, віддача, 
різноманітність акторських типажів, відсутність халту-
ри, істинна віра в себе, в свою гру. Відчувається дух єд-
ності та віра у власні сили і можливості. Не можу не ви-
словити свого захоплення актору Кирилу Сузанському, 
який виступав у ролі наймилішого Золотого курчатка 
в однойменній виставі. Його щирі очі зі зворушливим 
поглядом і намагання максимально перевтілитися в 
тендітне курчатко за допомоги рухів і голосу з кожною 
появою на сцені та реплікою змушували тремтіти від 
величезного задоволення.

Можна нескінченно довго описувати враження від 
перегляду прем’єрних вистав 2012 року, але я спробува-
ла виокремити те, що мене найбільше вразило. Прикро, 
що так і не знайшлося тієї самої вистави (а ще краще, 
вистав), яка змогла б зайняти достойне місце поряд із 
театральними скарбами минулих років  — «Доверше-
ний Чарлі» (2009), «Три сестри» (2010), «Щастя (2010)». 
Залишається плекати надії на гідні театральні прем’єри 
2013 року.

Олександра Почупайло, 
студентка КНУТКіТ ім. І.К.Карпенка-Карого, 

експерт премії «Київська пектораль-2012»
Світлини надані адміністрацією театру

Вистава «Святої ночі». Ханов Сергій Петрович (Владислав Мамчур), Вірочка,
донька лікаря (Катерина Рубашкіна та Катерина Варченко), Огнев (Олександр Васін), Лікарь (Ігорь Назаров)
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Музика — це святе місце, храм, настільки могутній 
і чарівний, що в ньому ми можемо відчути велич 
Всесвіту, але це також місце настільки інтимне, що 
в ньому кожен з нас здатен розкрити свої найглиб-
ші секрети.

Д.Кемпбелл, «Ефект Моцарта»

Комплексні форми музичної терапії
Людина взаємодіє з навколишньою дійсністю за до-

помоги органів чуття. Сенсорні модальності психіки 
формують картину світу. Зір, слух, рух, дотик, смак і 
нюх — ось наші канали зв’язку із зовнішнім світом. І 
якщо говорити про основні з них, то зір нам дано, щоб 
осягати зовнішній бік життя, а слух — внутрішній світ.

Ефект зцілення можна підсилити, якщо слухове (на-
приклад, музика) сприйняття поєднувати з роботою ін-
ших сенсорних каналів. Долучати зір через споглядання 
під музику ландшафтів, кольору, картин тощо, а нюхом 
користуватися під час аромотерапії, не забуваючи, що 
частоти кольору і запаху повинні збігатися з вібрацією 
музики, аби підвищити ефективність зцілення хворого 
організму. Крім того, рухові вправи, танок також чудово 
поєднуються з впливом музики — на цьому засновані 
такі терапевтичні напрямки, як танцювальна чи тілес-
но-орієнтована терапія тощо.

Комплексна терапія завжди виграє у порівняні з 
монотерапією. Прикладом може слугувати так звана 
ландшафтотерапія. Чому ландшафтотерапія? Як уже 

згадувалось, слухові вібрації виводять нас на суть бут-
тя, зорові  — дають нам явище, форму, зовнішність. І 
коли вони в гармонії  — ми зазнаємо максимального 
впливу. Споглядаючи природу, ми насичуємося енер-
гією. Чудово, якщо можна поєднати прослуховування 
музики з безпосереднім контактом із природою. Проте 
можна, за розвинутої фантазії, дивитись і на ландшаф-
ти, зображені на картинах чи світлинах. Існують спеці-
альні вправи для розвитку сенсорних модальностей, у 
яких використовують таку психічну якість, як уява, що 
дається кожній людині від природи.

Розвиток природних психічних процесів людини  — 
пам’яті, уяви, мислення, мови, сприйняття, волі, ува-
ги, відчуттів, творчості, навичок та звичок тощо — до-
зволяє якісно поліпшити своє власне життя, здоров’я 
і налагодити гармонійнішу взаємодію з навколишнім 
світом.

Отже, синестезія — це одночасне відчуття, особлива 
форма чутливості, яка поєднує кілька джерел ресур-
су для людського організму. Розвивати її можна і по-
трібно за допомоги музично-колірної терапії. Вченими 
розроблено та перевірено методами доказової меди-
цини (що є необхідною вимогою для визнання методу 
медичним) низку рекомендацій щодо кольорово-му-
зичної терапії.

Існують кабінети аромотерапії у фізіотерапевтичних 
відділеннях медзакладів, де застосовується слухання 

Т Е РА П І Я

Музика	vs	аптека
Продовження, початок у третьому випуску

Музична нота Чакри Сфера Сенсорні 
канали Колір Аромат

До Муладхара Інстинкти, фізична 
воля до виживання Нюх Червоний Троянда

Ре Свадхістана
Життєва сила, 

рухи, сексуальність, 
ґрунтовність

Смак Помаранчевий Ромашка

Мі Маніпура

Особисті 
переживання, 

бажання, особистісна 
сила

Зір Жовтий М’ята

Фа Анахата Любов, співчуття, 
служіння людству Дотик Зелений Герань

Соль Вішудха
Самовираження, 

здатність до 
творчості, уява

Слух Блакитний Полин

Ля Аджна Інтуїція, сприйняття, 
передбачення Інтуїція Синій Шавлія

Сі Сахасрара Воля та знання, вища 
свідомість — Бузковий Лаванда

Енергоінформаційна музикотерапія*
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музики в поєднанні з вдиханням ароматів та спогля-
данням кольору.

Самостійно таку процедуру можна здійснити вдома, 
використовуючи рекомендації з наведених таблиць. 
У відповідності до вашого запиту підібрати музичні 
твори за тональністю та ладом мажор-мінор. Вибір ма-
жорного або мінорного ладу залежить від початкового 
психоемоційного стану. При бажанні вийти зі стану 
пригніченості, почуття горя, суму — починати з мінор-
них композицій, співзвучних душевному настроєві, а 
потім переходити до мажорного репертуару. Якщо не-
гативного емоційного фону немає — надати перевагу 
мажорним творам.

У кімнаті, де маєте намір прослуховувати музику, 
розташуйте поблизу працюючого радіатора опалення 
легку керамічну посудину, налийте в неї 50 мл води 
кімнатної температури і додайте 3–4 краплі натураль-
ної ефірної олії, яка відповідає тональності обраного 
твору. Такий сеанс рекомендується доповнити спогля-
данням відповідного кольору (див. таблицю).

Т Е РА П І Я

До
Мінор

С.Рахманінов. Концерт для фортепіано з оркестром №2 до-мінор, op. 18, 2 ч. Adagio 
sostenuto;
В.Моцарт. Концерт для фортепіано з оркестром № 24

Мажор П.Чайковський. Вальс з балету «Спляча красуня»;
В.Моцарт. Концерт для фортепіано з оркестром № 8, 13, 21, 25

Ре 

Мінор Г.Ф.Гендель. Сарабанда; 
Т.Альбіноні. Концерт для гобою з оркестром

Мажор
Ж.Оффенбах. Баркарола з опери «Казки Гофмана»;
В.Моцарт. Концерт для фортепіано з оркестром № 3 (KV40), 1 (KV107), 5(KV175), 16 
(KV451), 20 (KV466), 26 (KV537)

Мі
Мінор Ф.Шопен. Концерт для фортепіано з оркестром №1, op. 11, Allegro maestoso;

Ф.Шопен. Концерт для фортепіано з оркестром №1, op. 11, Romance Larghetto.

Мажор Е.Гріг. «Ранок» із сюїти «Пер Гюнт»;
Ф.Мендельсон. Ноктюрн з музики до комедії В.Шекспіра «Сон літньої ночі»

Фа

Мінор Ф.Шопен. Концерт для фортепіано №2, op. 21

Мажор
Л.Бетховен. Симфонія №6 Пасторальна, тв.68, Allegro ma non troppo;
В.Моцарт. Концерт для фортепіано з оркестром №21, KV467, Andante;
О.Глазунов. Концертний вальс №2

Соль
Мінор

Й.Брамс. Угорський танець №1
В.Моцарт. Симфонія №40;
А.Вівальді «Літо» з циклу «Пори року»

Мажор В.Моцарт. Маленька нічна серенада. Рондо;
В.Моцарт. Струнний квартет №1, 3, 14

Ля

Мінор
Е.Гріг. Концерт для фортепіано з оркестром, op.16, Allegro molto moderato;
Й.Брамс. Угорський танець №8;
Дж.Россіні. Тарантела

Мажор
П.Чайковський. Великий вальс з балету «Лебедине озеро»;
А.Дворжак. Карнавальна увертюра;
Ж.Бизе. Увертюра до опери «Кармен»

Сі
Мінор Ф.Шуберт. Симфонія №8 Сі мінор «Незавершена» D759 Allegro moderato; 

І.С.Бах. Жарт з Сюїти №2 BWV1067

Мажор В.Моцарт. Концерт для фортепіано з оркестром № 2, 15, 27

Енергоінформаційна музикотерапія: міні-каталог музичних творів*

Кілька слів про римо терапію. Лікування поезією та-
кож існує. Ритмічне промовляння тексту має величез-
ний вплив на психіку. Вірші допомагають зняти біль 
фізичний і душевний, це можна розглядати як різновид 
вокалотерапіі.

Ще ефективніше поєднання тематично підібраних 
відповідно до стану слухача чи виконавця віршів із му-
зикою. Вірш апелює індивідуально, музика — як фон. 
Тут йдеться про поєднання музики і вірша, а не про 
пісню. Тобто це поезія під музику. Існує думка, якщо 
два місяці поспіль говорити хороші слова людям і собі, 
то життя суттєво зміниться на краще. За поганими сло-
вами — вібрація, що руйнує, за хорошими — така, що 
відновлює. Для збільшення діапазону вібрацій корисно 
розвивати інтонацію. І читання віршів вголос під музи-
ку тут допоможе.

Любов Місюра,
психолог-консультан, 

керівник проектів компанії PR-Prime

* За: Рушель Блаво. Исцеление музыкой. Питер, СПб, 2003
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П О Д О Р О Ж І

Коли сортувала масив паризьких світлин, зробле-
них напровесні, мимоволі згадувала рядки з поезій 
Маяковського. Настільки сильними є установки тих 
давніх часів, коли не вірилось, що дивитимусь на 
Париж власними очима, а не очима цього радян-
ського поета, вірші якого до кінця життя в’їлися в 
пам’ять усіх, хто закінчив середню школу за СРСР. 
Як же ж він боровся зі своїм захопленням цим не-
ймовірним містом! Як ретельно вишукував у ньому 
ознаки класової несправедливості! Як пристрасно 
умовляв Ейфелеву вежу очолити якесь повстання, а 
коли не вдалося, як запрошував її до СРСР!

Зрештою, той, чию поїздку до Парижа сьогодні про-
фінансує комуністична структура, цілком матиме ма-
теріал для класового гніву. Мало не в кожному паризь-
кому сквері, мало не біля кожної лавки стоять обідрані 
валізи і скручені пледи й спальні торби як сутнісний 
атрибут побуту тих, хто ночує в Парижі просто неба. 
Щоправда, класове дно сучасного Парижа має відвер-
то расове забарвлення. Утім, африканська чи азійська 
кров не є вироком: чорні й жовті обличчя мають і ціл-
ком респектабельні парижани.

За два десятки років африканців і азіатів у паризь-
кому метро помітно поменшало. І не тому, що вони 
кудись виїхали — ніхто не їде з Парижа, хто знайшов 

спосіб бодай якось зачепитись у цьому місті. Та після 
падіння всіх можливих і неможливих стін до Парижа 
над’їхало чимало слов’ян та інших громадян Східної 
Європи, які візуально збільшили відсоток білих пари-
жан.

Можу трохи порівнювати, бо вперше потрапила до 
Парижа 1993-го, і тоді це було круто. Тепер у туристич-
них місцях Парижа український варіант російської зву-
чить так само гучно, як, власне, російська, англійська 
чи іспанська. Всі наші земляки, які боялися померти, 
не побачивши на власні очі Ейфелевої вежі та Тріум-
фальної Арки, знайшли той чи інший спосіб вибратися 
на зустріч із цими культовими об’єктами. Біля Музею 
Людства, де найкраще фотографуватися, щоб за спи-
ною переконливо бовваніла Ейфелева вежа, продають 
дешеві сандвічі й наливають гарячий чай навіть не в 
картонні, а в пластикові стакани. Порівняно з початком 
90-х у Парижі помітно побільшало фаст-фуду і помітно 
поменшало магазинів, де продають на вагу свіжі масло 
й сири. З’явилося більше супермаркетів, а в маленьких 
магазинчиках «Базове харчування» продають вино, 
фрукти та фасовані товари. Поменшало Макдональдсів, 
збільшилась мережа турецьких їдалень, де пропону-
ються їхні гострі м’ясні страви. Та все одно найкраще 
йти до ностальгійних ресторанчиків Brasserie, сотні ра-
зів відзнятих ще на чорно-білу плівку й відтворених у 

«…Во	всей	невозможной	красе»
Есей
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сотнях альбомів «О, Париж!». Колись мене вразили їхні 
індивідуалістичні маленькі столики на одного з одним 
стільцем, де одну маленьку чашку кави чи шоколаду 
можна пити цілий день, що й роблять деякі парижани.

Чому саме Париж? У світі досить розкішних міст, 
з яких також витворено міф — побачити і вмерти. Не 
тільки в Парижі мандрівники переживають загострене 
відчуття: господи, я тут! Та, вочевидь, паризький міф 
сильніший, аніж міфи інших міст. Для більшості пере-
січних туристів містом щастя й столицею світу є одно-
значно Париж.

Звісно ж, не всі в Парижі щасливі. Мені, хто родом 
з радянської школи, знову згадується Маяковський із 
його «Парижанкою», яка подає рушники в чоловічому 
туалеті. Здавалося, безглузда професія, чоловіки й самі 
можуть висушити руки, помивши їх після пісуару. Ви-
являється, в платних паризьких туалетах така жінка на-
явна. Вона спільна і на жіночий, і на чоловічий туалет-
ний простір, вона не прибиральниця і не збирає гроші 
за вхід, в неї якась інша місія. Готовим до її уваги чоло-
вікам вона справді щось подає, і вони їй щось платять. 
Це африканка, але з виду не жалюгідна, а гарна дівчина, 
я пошкодувала, що не набула навичок журналістів від 
Бога хвацько фотографувати цікаві обличчя в несподі-
ваних контекстах.

Сором’язливо помовчу про те, що фоновий дух сечі 
на деяких вулицях міста щастя сильніший за дух пар-

фумів. До речі, зникли парфумерії, які на початку 90-х 
поширювали свої пахощі на всю вулицю: не проходьте, 
завітайте до нас! Зате з’явились безкоштовні вуличні 
туалети, які здебільшого не працюють, або ж до них 
стоїть непристойна черга. На вулиці Фобур Сен-Антуан 
я бачила, як до такої будки разом увійшло двоє напев-
но незнайомих літніх людей протилежної статі, які ви-
йшли і розійшлися в різні боки. Що це, маленька тра-
гедія маленьких нікчемних людей чи велика трагедія 
великої цивілізації? Чи то органічний паризький лібе-
ралізм: нам закортіло, а на вас нам начхати.

Загалом, на вулицях Парижа панує особлива орга-
нічна невимушеність, якої нема на вулицях інших 
європейських та американських міст. В осінньому Па-
рижі два десятки років тому мало не всі жінки носили 
барвисті хустки на пальтах… які відбивались у мокрих 
паризьких асфальтах. А тепер весняний одяг дівчат і жі-
нок на вулиці не має яскравих оздоб, все підкреслено 
стримане: і барви і крій. А барвисті шарфи прикраша-
ють не парижанок, а парижан. Утім, трапляються жінки 
й чоловіки, одягнені не як всі, і вони також стильні й 
невимушені. Чи не головною ознакою паризької ву-
личної моди є не саме вбрання і не аксесуари, а вміння 
триматися незалежно в будь-якому вбранні?

Паризькі книгарні — ще один параметр, який за два 
десятиріччя зазнав помітних змін. Ні, книгарень у Па-
рижі не поменшало, і букіністи вздовж Сени нікуди не 
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зникли. Навпаки, в них з’явилися надійні металеві кон-
тейнери, куди замикається їхній товар, коли вони від-
лучаються. Проте у чотириповерховій книгарні мережі 
FNAC у районі майдану Терн книги тепер займають 
лише один, останній поверх. Інші поверхи пропонують 
величезний вибір CD та BD. BD, хто ще не знає, — це 
bande dessinées, мальовані стрічки, себто комікси. Це 
те, чого в нас ще мало, чого в Парижі повно.

Комікси — це класно, це круто, це прикольно, це до-
тепно, це звучить гордо. Іноді автори коміксів підміча-
ють щось таке, чого не бачать автори солідних дослі-
джень. Але це чудово, доки комікси не заміняють влас-
не книжок, а лише доповнюють їх. А якщо відбувається 
заміна, це вже не класно, це сумно. В Парижі альбоми 
коміксів коштують, як і книжкові новинки, тобто 15–20 
євро. В Латинському кварталі є цілі книгарні, де всі по-
лиці до стелі заповнені винятково різноманітними BD. 
Наразі ще спостерігається рівновага між книгами та BD. 
Які тенденції переважатимуть далі? Можливо, малюю-
чи й споживаючи комікси, людство повертається до 
першооснов, до прадавнього символізму наскельних 
малюнків?

В Парижі добре почувається будь-яка громада, зокре-
ма й згадана вже громада тих, хто спить просто неба. 
Або, скажімо так: як спати просто неба, то краще в Па-
рижі, ніж деінде. Ще краще почуваються національні 
громади, представники яких стають більшими патріо-
тами, ніж були вдома. «Приют эмигрантов, свободный 

Париж», — співав російський жорстокий романс. У Па-
рижі є культові будинки чи не всіх конфесій. Бо в емі-
грації релігійні установи є не тільки місцем єднання з 
Богом, а й місцем зустрічі з земляками. Втім, не тільки 
після недільної служби зустрічаються втікачі з усіх ку-
точків світу, які вирішили не повертатися. Для цього є, 
знов таки, книгарні.

Російський Globe відкрили ще за СРСР. Кажуть, не 
без допомоги радянських органів, щоб контролювати 
настрої російської еміграції. Але кажуть всіляке, а те, 
що Globe був осередком російської культури в Парижі, 
це напевне. Книжки туди надсилали з Москви. За СРСР 
були такі книжки, які видавалися в радянських видав-
ництвах, а продавалися винятково за межами СРСР 
саме в таких закордонних російських книгарнях.

Зараз це в минулому. СРСР нема, а легендарна ро-
сійська книгарня збереглася як культурний проект, і в 
ній продаються сучасні російські книжки та переклади 
французькою російських авторів. Це не просто книгар-
ня, а культурний центр, де читають лекції, показують 
кінофільми, відбуваються творчі зустрічі. Не всі грома-
ди мають у Парижі свої книгарні, російських декілька, 
«Глобус» — найвідоміша. Її знають не тільки росіяни, а 
й французи, мовляв, це лібрері рюс, російська книгар-
ня. Тепер там продаватимуться й українські книжки. Як 
показує досвід, емігранти четвертої хвилі, які їхали з 
дому з невиразною національною ідентичністю, керу-
ючись донаціональним гаслом Ubi bene, ibi patria, осво-

Eglise Madelaine, церква для багатих, де Жорж Дюруа вінчався із Сюзаною Вальтер. Христос на цьому портику — 
це, так би мовити, французький «солидный Господь для солидных господ»
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ївшись на чужині, починають відчувати особливого 
роду зв’язок із покинутою землею, всіляко цікавитися 
нею. Зокрема, купувати книжки, яких, можливо, ніко-
ли б не придбали, аби заробляли собі на життя тяжкою 
працею вдома. Для таких, власне, і відкрився відділ 
української книги в російському «Глобусі» і ще в одно-
му місці, до речі, описаному в романі відомого сучасно-
го французького письменника Філіпа Лабро.

Я проминула перехрестя Сен-Жермен-де-Пре, про-
йшлася вздовж кафе й крамниць, і праворуч, у райо-
ні Одеону за кілька метрів до вулиці Сени я побачила 
білий фасад книгарні, на якій великими темно-черво-
ними літерами написано: Księgarnia Polska — Польська 
книгарня.

Я зупинилась біля вітрини. Там були книги по-
польськи або по-французьки в перекладі з польської. 
Я прочитала нові для мене імена: Раєвський, Мілош, 
Потоцький, Капуцинський. Там були путівники, карти, 
альбоми, всі присвячені Польщі, кулінарії від польських 
бабусь, словники польсько-французькі й французько-
польські. Праці з польської музики й малярства. Диски 
різних виконавців, Рафаель Лущевський грає Шопена. 
DVD фільмів Анджея Вайди. Дерев’яні фігурки котів, 
півнів, курочок. Я ввійшла. 

Мене зустріла старенька дама, маленька, кругленька, 
сива, яка всміхнулась мені і пропустила до полиць і до 
стосів книг. То була неймовірна крамниця. Дама піді-
йшла до мене й доброю французькою, проте із сильним 
акцентом пояснила мені, що це один з останніх закла-
дів такого типу в Парижі. Існує польська громада. До 
речі, вони досить часто збираються в деяких церквах.

— А ти, — спитала мене вона, — що ти тут робиш, як 
твоє ім’я?

— Марія Вазарзацька.
— Ах, — посміхнулась вона, — я відразу побачила, що 

ти одна з наших…
А потім прийшли люди, старе подружжя, того ж віку, 

що й та дама. Вони почали між собою розмовляти поль-
ською, а я нічого не розуміла, але мені були близькі зву-
ки тої мови, інтонації, як ворушилися їхні язики. Мені 
захотілося присісти. Старенька дала мені води. Я про-
довжувала слухати ту музику. У мене всередині щось 
тремтіло, але не боліло…

Такий зворушливий текст. Мати цього письменника 
була польською сиріткою, чи не тому він з такою тепло-
тою пише про Польську книгарню на Сен-Жермен-де-
Пре. Тепер там так само продаватимуть ще й українські 
книжки, як і в російському «Глобусі».

І ще одна особливість паризьких книгарень, яка 
запам’ятовується. Зараз мова не про національну спе-
цифіку, а про наднаціональне, себто про духовне. Ми у 
великих містах України вже давно звикли до книгарень 
езотеричної літератури. У Парижі теж є такі. Великі 
книгарні, як і в нас, мають відділ «духовність», (спі-
рітюалітЕ). Одначе Париж і тут має свою особливість. 
Річ у тім, що в Парижі є окрема книгарня буддистської 
літератури, окрема  — західної містики й тарології, а 
окрема — аж дух перехоплює — кабалістичної літера-
тури! Якщо додати до сказаного, що всі ці торгові точ-
ки розташовано на бульварі просвітника й позитивіста 
Вольтера, це надає паризькій духовності особливої пі-
кантності — Париж уміє дивувати всіх.

В Парижі й манекени артистичні далі нема куди
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І от останній погляд на Париж, перш ніж сісти в авто, 
яке повезе в аеропорт. Сонячною вулицею Ваграм про-
стують люди всіх можливих відтінків шкіри, жінки в 
коротких пальтечках, чоловіки в яскравих шарфах. І 
знову випливає з пам’яті Маяковський: «Париж бежит, 
провожает меня во всей невозможной красе. Подступай 
к глазам разлуки жижа, сердце мне сентиментальнос-
тью расквась. Я хотел бы жить и умереть в Париже», — 
ось пролетарський поет дозволив собі вихлюп правди-
вих емоцій, за які негайно вибачився: «Если б не было 
такой земли: Москва».

Так сталося, що моїм провідником вулицями Пари-
жа був саме цей неординарний радянський поет. Чи не 
від нього, до речі, така велика увага до паризьких місць 
загального користування? Можливо, серед тих жінок, 
яких фіксує мій останній погляд на Париж, і ті гарнень-
кі африканки, які працюють у платних туалетах, — по-
стмодерні вулиці великих міст змішали в одне і різну 
кров, і різні проблеми — соціальні, національні, просто 
людські. Напевне, ці жінки і ці чоловіки на паризьких 
вулицях не щасливіші за мешканців інших міст. Проте 
їхній вільній невимушеній ході заздрить увесь світ.

Жінки Парижа, диво вроди,
Шляхетні королеви моди,
Це недосяжно гарні пані
У дорогому ресторані,
І це дівчата з передмістя,
Яким в метро нема де сісти.

Жінки Парижа все читають,
Це ті, хто дуже добре знають
Модерну музику, скульптуру,
Малярство і літературу…
Це й ті, хто зроду не читає,
Бо на книжки часу немає!

Жінки Парижа, світ безмежний,
Багатоколірний, бентежний,
Це манекенниці й кравчині,
Базарні дами й магазинні,
І всі витворюють єдину
Таку паризьку мішанину!

Андре Моруа «Жінки Парижа»

Євгенія Кононенко, письменниця, перекладач.
Переклад поезії: Євгенія Кононенко

Світлини: Євгенія Кононенко

Коти найактивніше беруть участь у паризькому житті
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