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МІСТЕРІЯ У ГЕНЕЗІ ВИДОВИЩНИХ ЖАНРІВ

І. ФАТАЛЬНА ПОМИЛКА АРІСТОТЕЛЯ

Протягом  двох тисячоліть існуван-
ня театру потреби у теоретичній ди -
ференціації його жанрів не виникало 
аж до XVI століття, доки в усталеному 
просторі й часі, у рамках державних 
свят, розгорталися «головні державні 
видовища», а водночас жорстко кара-
лися спроби жанрових нововведень. 
Адже жанр завжди був вісником свя-
та, а отже, й відповідної міфології. З 
кінця ж XVI століття стали розрізня-
ти жанри  «високі» (тріумфи, апофео- 
зи, жанри  церковного театру, «головні 
державні видовища», принагідні видо-
вища) й «низькі» (усі інші). Такий по-
діл спирався лише на одну, найго-
ловнішу, з погляду доби, ознаку. Як 
казав Лесь Курбас, це були синте-
тичні епохи, в яких світовідчування 
було одним для всього суспільства», 
саме тому «принцип і план грецького, 
шекспірівського, мольєрівського, іс-
панського театрів були одні і ті ж. 
Поділ з 'являється  тільки в пізніші, 
еклектичні, епохи, як  наша»1.

Таким  чином , у XIX столітті, коли 
суспільство, стаючи дедалі неодно- 
ріднішим і втрачаючи силові центри, з 
одного боку, почало усвідомлювати 
можливість урізноманітнення розваг, 
до яких належав і театр, а з іншого бо-
ку — і самий театр почав визначатися 
як самостійний вид мистецтва, поста-
ла й потреба у визначенні жанрових

: гав
різновидів сценічних видовищ . Та т 'т  
перепоні РОЗВИТКОВІ теорії ВИДОВИЩНІ 

них жанрів став запропонований ще$р 
Арістотелем й ортодоксально сприи-$| 
нятий наступниками бінарний поділе 
на жанри (трагедія — комедія), через^ 
який поза увагою дослідників нерідкоЩ 
залишалася ціла низка видовищних^ 
жанрів античності (гілародія, магодія®  
лісодія, симодія, драми дикелістів;^ 
фалофорів, автокабдалів, фліаків, шЦ  
фалів, силографіїв, кінедологів тощо)2} 

Виходячи із жорстко регламентові^ 
них «цілісних» уявлень і літературо^ 
центристської традиції, теорія жанрі 
на театрі початково спиралася на до] 
мінанту однієї з естетичних категорій 
(трагічного, піднесеного, комічного? 
жахливого, потворного тощо). Саме 
тому Лесь Курбас, відчувши цю некоІ| 
ректність, став застосовувати поряд- 
поняттям «жанр» інший термін — «ао? 
пект». «Ми маємо два основні аспек^ 
ти ,— казав Лесь Курбас,— котрі визнав 
чаються як  аспект трагічний і кої 
мічний»3. У цьому ж значенні вживала || 
поняття «аспект» і сучасниця Курбаса^
О. М. Фрейденберг, коли писала прб^
два жанрових аспекти одного й тогбЦі 
самого сюжету (трагедія — комедія)4.;®®

Розвиваючи цю ж тезу, Василь Вії? 
силько, учень Курбаса, відзначав на-
сиченість кожного з жанрів відпо* 
відним «пафосом — чи то оспівуючим’
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^звеличуючим, чи то висміюючим, зне- 
Бажаючим» і навіть запропонував «для 

. 5'вивчення психотехніки жанрів накрес-
лити певну шкалу. На лівому фланзі її 
стоятимуть жанри, найбільш насичені 
•оспівуючим, звеличуючим пафосом: 
політична, філософська трагедія... на 
правому — жанри, просякнуті висмію-
ючим, зневажаючим пафосом: полі-
тична сатира Арістофана, п 'єси Мая- 
ковського»5. Звузивши поняття жанру 
до емоційного пафосу, призначен-
ня, своєрідного «емоційного наказу» 
(Г. Бояджієв), покладеного в основу 
жанру, В.Василько визначив таким 
чином емоцію як мету, на досягнення 
якої й спрямована діяльність людини. 
Відповідно й жанрове очікування по-
в'язується з бажанням пережити певні 
почуття, спектр яких не вичерпується 
лише оспівувальним або висміюваль- 
ним пафосом.

Спроби знайти відповідники емо-
ціям і почуттям у сфері сценічних 
жанрів відомі ще з часів Арістотеля 
(«трагедія — це відтворення витонче-
ною мовою... серйозної і закінченої 
дії... яка, викликаючи жаль і страх, 
спричинює очищення подібних афек- 
тів»), хоча ще у Платона було інше ро-
зуміння трагедії: «увесь наш держав-
ний лад являє собою наслідування 
найпрекраснішого і найкращого жит-
тя. Ми стверджуємо, що це і є 
найістинніша трагедія»6. Трагедія у ро-
зумінні Платона — це оспівування іс-
нуючого державного ладу і Пантеону 
богів, що опікуються державою.

З незначними змінами традиція ви-
окремлення пафосу як основного по-
казника жанру дійшла й до наших 
днів. Приміром, Ерік Бентлі також пи-
ше про «жаль і страх» у мелодрамі, «на-
силля» й «осміяння шлюбу» у фарсі 
тощо7.

Проте усі спроби класифікувати 
жанри, спираючись лише на емоційну 
домінанту, приречені на недостат-
ність, оскільки маємо хистку позицію 
суб'єктивних почуттів, відчуттів, наст-
роїв тощо. Прикладом цього може 
бути спроба, здійснена В. Фроловим8. 
Спираючись на емоційну домінанту 
(трагічну, комічну тощо), автор відчув 
неможливість класифікації жанрів без 
урахування бодай декількох можливих 
«змішаних емоцій», що й спонукало 
його до створення «трагічної драми», 
«мелодрами-трагедії» й «мелодрами- 
комедії». Проте усі комбінації тут не1 
вичерпані. Відтак і можливість ство-
рення жанрових «сумішей» зали-
шається відкритою. А головне, незва-
жаючи на зовнішні ознаки «систем-
ності», пропонована класифікація, 
фіксуючи сумнівне жанрове розмаїття, 
відображає лише «броунівський рух». 
Ціла ж низка видовищних жанрів ли-
шається за межами класифікації.

Крім того, якомусь одному емо-
ційному призначенню може відповіда-
ти ціла низка жанрів. Так, «оспівую-
чим» пафосом насичена не лише тра-
гедія, а й усі жанри, до назви яких 
входить уточнення «героїчна» (ко-
медія, драма) і навіть деякі «низькі» 
жанри— мелодрама (об 'єкт оспіву-
вання — кохання, вірність, дружба та 
інші чесноти), детектив (об 'єкт ос-
півування — приватний детектив), 
кіновестерн (чесноти ковбоя), жанри 
релігійного театру — мораліте, мі- 
ракль, містерія (християнські чесно-
ти), комедія плаща та шпаги, класич-
на трагедія, апофеози, тріумфи, «го-
ловні й державні дійства», а подеколи 
й «документальні драми», котрі оспі-
вують усілякі державницькі цінності.

Термінологічна плутанина цілком 
логічно випливає із більш загальної
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причини. Адже якби турботами рим-
лян історія не зберегла декількох де-
сятків античних текстів, фундамент 
теорії сценічних жанрів, можливо, за-
клала б система жанрів середньовічно-
го театру (приміром , трійко жанрів -  
містерія, міракль, мораліте) або жан-
рів східного театру, який не знає ані 
трагедій, ані комедій, ані драм і ви-
ходить з абсолютно інших засад при 
формуванні жанрового реєстру. Так, 
приміром, в першому відомому сан-
скритському трактаті «Натьяшастра» 
(«Трактат про театральне мистецтво») 
однією з ключових є концепція «ра-
са», згідно з якою  кожний драматур-
гічний твір мусить спиратися на певні 
почуття, «куштуючи» які, читач, гля-
дач або слухач і отримує естетичну на-
солоду. Таких основних почуттів (ра-
са), котрі лежать в основі жанрового 
поділу, «Натьяшастра» налічує вісім: 
любовна, комічна, патетична, героїч-
на, грізна, ляклива, відштовхуюча та 
чарівна.

Звичайно , питання про органіч-
ність або, навпаки, штучність аріс- 
тотелівської чи східної (індійської, 
японської) систем поділу на жанри є 
дискусійним . Проте зрозуміло одне -  
усі вони історично обмежені і не мо-
жуть бути застосовані як єдиний уні-
версальний ключ для реально існую-
чої системи жанрів (адже будь-яка си-
стема, зокрема й жанрова, прагне 
універсальності).

II. ПЕРШОФОРМА ТЕАТРУ

Кожна нова доба у видовищних 
истецтвах починалася з появи нової 
іфології, культу, відповідного свята, 
авколо якого виростали форми тро-
йського  спілкування й розваги, з

яких нарешті поставав театр. Це було 
таїнство, присвячене якомусь богові, 
містичній сутності, певній чесноті або 
навіть обожненій особі. Таїнство так  і 
називалося -  містерія. Таку ж назву 
отримав і видовищний жанр, якому й 
судилося відіграти визначну роль у 
становленні й подальшому розвитку 
театральних форм.

Найпершою відомою містерією бу-
ла єгипетська містерія Осіріса, сюжет 
якої -  пошук, оплакування і похован-
ня бога жрицями в образах Ісіди та 
Нефтиди, або, за словами М. Косто-
марова, «історія... обретіння Ісідою 
Осіріса»9. Містерія завершувалася 
встановленням присвяченого Осірісо- 
ві стовпа «джед» і змаганням  двох груп 
учасників містерій — «зими» і «літа», в 
якому перемогу завжди отримувало 
«літо». Під час містерій Осіріса справ-
лялися також обряди коронації фарао-' * 
на. Молодий фараон виступав у ро-
лі Гора, а померлий — зображувався^ 
Осірісом на троні10. Інший цикл об -‘І '  
рядів, пов'язаних з Осірісом, здійсню-/;^, 
вався у храмі, де встановлювалася гли--ІЙ 
няна фігура Осіріса, котра засівалася®  
зерном. Менлі П. Холл додає до цього, 
що такі містерії (ініціації) нібито вла-^Р| 
штовувалися у камерах Великої Піра-Щ  
міди, у «лоні містерій», де відбувалося^  
«друге народження людини», а у к а - |р  
мері царя розігрувалася драма «другоЩЗ 
смерті», під час якої кандидата кла^| 
ли у саркофаг". Крім того, єгиптянйж  
справляли свято сходження Осіріса на®; 
Місяць'2.

Лише після становлення містерЩ^ 
здобули поширення в Єгипті і похсР^ 
вальні, і так звані лікарняні п'єси, 
ними постала й потреба у подальшії^ 
професіоналізації виконавців. Так н і 
родилися акторські трупи, що вистаї 
ляли зокрема й містерії. За дві з полб
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Театр-навмачія. Реконструкція.

виною тисячі років до нашої ери на 
острові Криті і в Мікенах на спеціаль-
них видовищних майданчиках, зроб-
лених з великих кам’яних плит зі 
східчастими місцями для глядачів, 
щодев'ять років також здійснювали-
ся містерії, присвячені богові-бикові 
Мінотавру, якому сплачувався пода-
ток незайманими дівчатами.

У другому тисячолітті до н. е. по-
стали таємничі елевзинські містерії — 
елевзинії, найбільш відомі і, очевидно, 
найдавніші з усіх грецьких містерій, 
що влаштовувалися поблизу селища 
Елевзия, неподалік від Афін, на честь 
Деметри (римської Церери, чи єги-
петської Ісіди) — богині родючості, 
хліборобства, а також і законодавства.

Початково елевзинії були родовим 
культом, до участі в якому допускали-
ся лише члени роду, але пізніше ви-
никли таємні товариства, які влашто-
вували елевзинії. За переказом, батько 
трагедії Есхіл також був членом елев- 
зинських містерій. Саме у зв'язку з 
проведенням елевзинських містерій 
постала потреба й у перших театраль-
них спорудах, де глядачі розташовува-
лися навколо жертовника13. Ймовірно, 
що подібні містерії були і в Україні. 
Ігор Кравченко, наприклад, пише: 
«Я порівняв би Запоріжжя з сивим 
Елевзином, де здійснювалося таїнство 
Деметри»14.

Подібні ж містерії були пов'язані з 
культом богинь Артеміди, Кібели, Ку-
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баби, Афродіти, Персефони. Так са-
мо широковідомі національні ігри -  
олімпійські -  початково були пов’яза-
ні з таємними товариствами і сприй-
малися як  містерії. Участь у них мог-
ли брати лише посвячені чоловіки. Не 
меншого значення греки надавали 
святові Аполлона, на честь якого 590 
року до н. е. були засновані піфійські 
ігри у Дельфах. Водночас зі спортив-
ними змаганнями тут влаштовувалися 
змагання музикантів і поетів, 582 року 
до н. е. засновані істмійські і немей- 
ські ігри, де також влаштовувалися 
змагання музикантів і поетів, зокрема 
виконувалися номи — гімни у супро-
воді флейт або кіфар, влаштовувалися 
урочисті процесії — дафнефорії, тар- 
гелії, апатурії. У Спарті Аполлонові 
присвячувалися також  гіакінфі і кар- 
неї15. У 212-211 роках до н. е. культ 
Аполлона був встановлений у Римі 
і до програми «Аполлонових ігрищ» 
були включені також театральні ви-
стави.

Поширення у Греції здобули також 
Орфічні містерії — священні обряди 
на честь легендарного співака Орфея, 
котрий, за переказом, нібито встано-
вив культ Діоніса. В Афінах орфіки на 
чолі з популяризатором орфізму Оно- 
макрітом з 'явилися  за правління Пей- 
сістрата16 і за вказівкою найавтори-
тетнішого з оракулів, дельфійського, 
таємне вчення орфіків було дозволене 
в Афінах, що й дало поштовх до роз-
витку трагедії.

У V столітті до нашої ери у давньо-
грецькому мистецтві з'явився ще 
один бог -  Ерос, на честь якого 
в Феспіях щочотири роки стали влаш-
товуватися еротидії, котрі супрово-
джувалися гімнастичними й музични-
ми змаганнями. Проте найвизначні-
шу роль у становленні сценічного

мистецтва випало  відіграти іншим 
містеріям -  містеріям бога Діоніса.

III. ОДЕРЖАВАЕННЯ МІСТЕРІЇ

Культ Діоніса (Бахуса, або Вакха), 
бога родючості, рослинності і вино-
градарства, якого інколи ототожнюва-
ли з Осірісом, Серапісом, Мітрою, 
Адонісом, Амоном, Лібером17, відомий 
з VIII -  VII століття до н. е. Традицій-
но сільський Діоніс протиставлявся 
аристократичному Аполлонові, і йому 
були присвячені оскофорії (свята, під 
час яких в храм Афіни носили дари 
бога вина). На честь Діоніса влашто-
вувалися щодва роки взимку п’яні 
триатерії, або свята менад, в яких бра-
ли участь лише жінки18, котрі здійсню-
вали нічну культову відправу, в якій 
при світлі смолоскипів, під звуки 
флейт і тимпанів Діоніса зображував 
жрець з атрибутами бога на кораблі, 
поставленому на колеса. Супутниками 
Діоніса були силени й сатири, яких 
нерідко називали й «козлами». Одяг-
нені у звірячі шкіри, учасники культу 
зображували почт Діоніса, розривали 
на шматки жертовну тварину (козла) і 
поїдали її сирою.

Саме з діонісійськими містеріями 
пов 'язана поява таких мистецьких 
жанрів як  гіпорхема (хоровий спів, су-
проводжуваний пластичним рухом і 
танцем), кіфародія (спів у супроводі 
кіфари), дифірамб (гімни на честь 
Діоніса, котрі були обов'язковими 
елементами культу, а з плином часу 
набули форми змагань). Великий ди-
фірамбічний хор, що складався з 50 
осіб, підібраних за статевим і віковим 
принципом (хор юнаків, хор літніх 
жінок тощо, а на чолі хору стояв за-
співувач — ексархос), розташовувався
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^півколом. Вихідною темою дифірамбів 
Набули містерії Діоніса, в яких корифей 
!«втілював бога (Арістотель каже, що 
^трагедія почалася саме від керівника 
І хору дифірамбів -  ексархоса).

У VI столітті до н. е. під час сво- 
;го правління тиран Пейсістрат (560— 
1527 рр. до н. е.) одержавив культ Діо- 
?ніса, сільського бога, і взяв під свій 
І патронат присвячені йому видовища. 
І Невдовзі одержавленого Діоніса стали 
^зображувати на монетах, а з IV—III 
|  століття до н. е. з його зображенням 
і стали видавати ще й т. зв. теат- 
у ральні марки — бронзові жетони на 
' право відвідування театральної виста- 
’ ви. Після одержавлення свята голо-
вною і найпривабливішою частиною 
діонісій і леней стали театральні вис-
тави, під час проведення яких припи-
нялися усі громадські справи. Навіть 
ув'язнених випускали із в'язниці, аби 
й вони могли взяти участь у загально-
державних урочистостях.

Саме з одержавлення діонісій, тоб-
то перетворення їх на державне свя-
то, і починається, на думку Віктора 
Кісіна, професіоналізація грецького 
античного театру19. Проте, незважаю-
чи на доволі розгорнутий ритуал 
діонісій і виокремлення з нього нових 
видовищних жанрів (трагедії, комедії і 
сатирівської драми), театру, як виду 
мистецтва, греки ще не усвідомлюва-
ли, виокремлюючи лише два незалеж-
них державних дійства — трагедію і 
комедію, котрими опікувалися відпо-
відні музи: Мельпомена — муза тра-
гедії і Талія -  муза комедії. Музи теа-
тру у греків, як відомо, не було.

У Римі підгрунтя видовищ заклали 
інші містерії. Задовго до появи першої 
трагедії, у 750-х роках до н. е., коли 
легендарний Ромул, засновник Рима, 
вирішив засліпити співгромадян вико-

нанням даної Юпітерові обітниці, він 
наказав зрубати поблизу табору дуб, 
надав йому форми переможного тро-
фею, повісив на ньому обладунки 
ворога, Акрона, убрався в коштовне 
вбрання, прикрасив довжелезне во-
лосся лавровим вінком, підняв тро-
фей, заспівав переможну пісню і, ди-
вуючи народ, пішов уперед у супро-
воді озброєних воїнів. Ця урочиста 
процесія й заклала традицію подаль-
шого проведення тріумфів (ігіигп- 
рЬиз) — громадських ритуалів обож-
нення героїв — апофеозів (ароіЬеозіз), 
у ролі яких виступали видатні дер-
жавні діячі й вожді народу (бета-
£ 0 § 0 5 ) .

Невдовзі тріумф, тобто урочистий 
вступ у столицю полководця з вій-
ськом, став у Римі найвищою військо-
вою нагородою. Тріумфальна про-
цесія, котру очолювали сенатори та 
магістрати, а завершували тріумфуючі 
митці та здобич, прямувала до Капі- 
толія, де приносила жертву, після чо-
го починалася оргія. Прикметно, що 
під час урочистостей за спиною у трі-
умфатора стояв, тримаючи над його 
головою золоту корону, раб, котрий 
час від часу пошепки нагадував ге-
роєві: «Озирнись і пам 'ятай, що ти — 
людина»20. Для народу найприваб-
ливішою частиною тріумфів було без-
коштовне пригощання і тріумфальні 
пісні з їх уседозволеністю. До тріумфів 
стали також зводити й тріумфальні 
арки (одна з найдавніших — арка 
Фабія Максима, датована 139 р. до 
н. е.)21. Якщо ж умови, необхідні для 
отримання тріумфу, не були виконані, 
сенат міг присудити полководцеві 
«овацію», котра була, по суті, менш 
урочистою формою тріумфу: винува-
тець овації входив до міста пішки, су-
проводжуюча процесія була меншою.
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За 240 років до н.е. з того ж «тріум-
фального кореня», неначе гілки в дуба, 
стали народжуватися й супутні жанри: 
зокрема й римські трагедії («претекс- 
тати» -  ГаЬиІа ргаеіехіаіа), дійові осо-
би яких були вдягнені у претексту — 
офіційну тогу римських магістратів і 
жерців. Перша постановка такого ви-
довища була здійснена 240 року до 
н. е., після завершення першої Пуніч-
ної війни, коли урочисто відзначалося 
свято «римських ігор»22 і до сценарію їх 
проведення було введено і драму 
грецького зразка, постановка якої була 
доручена Лівію Андронику. 146 року 
до н. е. новаторським підходом до вла-
штування державного дійства відзна-
чився завойовник Греції Луцій Мум- 
мій, котрий — для власних тріумфаль-
них ігор — збудував театр і навіть сам 
взяв участь у видовищі. Тріумф був 

• гучний (щоправда, як пише Таціт, 
протягом двохсот років жоден римля-
нин знатного походження не наважив-
ся повторити дослід Муммія і прини-
зити себе ремеслом лицедія). Театр, 
таким чином, виконав роль своєрідної 
інтермедії, десерту у складі містерійно-
го жанру-матки — тріумфу.

Подальша історія римських тріум-
фів -  це низка жанрових розгалужень 
і новоутворень, освячень і переймену-
вань місяців, скульптур, од, театраль-
них вистав, одне слово — апофеозів. 
Примхлива естетична орієнтація дав-
ніх римлян визначалася передусім 
особливістю релігійного культу, кот-
рий і визначав характер їхніх видо-
вищ. Починаючи з правління Цезаря, 
який отримав перший апофеоз у Римі, 
культ імператорів поступово витіснив 
і підпорядкував собі усі інші культи. 
Скажімо, під час громадянської війни, 
котра почалася після Цезаря, як  боги 
стали вшановуватися Секст Помпей і

Антоній; після смерті був обожнений 
Август; Калігула взяв собі титул 
сіотіпиз (Господь); Веспасіан, поми-
раючи, сказав: «Оеи$ Гіо» — «Я стаю 
богом»; але вже Каракала знущався з 
обожнення вбитого ним брата, за-
явивши: «нехай краще буде богом, аби 
не лишався живим»23.

Якщо у Єгипті і Греції релігійний 
культ та похідні від нього видовищні 
жанри вишукано камуфлювали владу, 
то в Римі містерія земного бога поста-
ла вже у неприхованій, оголеній фор-
мі. Водночас і кривавий характер ви-
довищ, що влаштовувалися до держав-
них свят, визначався, з одного боку, 
мілітаристським спрямуванням ідео-
логії імператорського Риму, а з іншо-
го боку -  примхливістю, як ознакою 
необмеженої влади імператора, котра, 
таким чином, сформувала великий 
стиль доби — доби коштовної кривавої 
забаганки, яка виступала під держав-
ницькими гаслами. Адже імперська
система комунікацій, як влучно заува-
жив Г. Почепцов, будується лише для 
передачі оплесків населенню, сама ж 
імперія являє собою величезний театр, 
де глядачеві дозволено лише плескати 
у долоні від щастя24. Водночас, на дум-
ку Віктора Кісіна, саме в римському 
театрі, в його бюрократичних місте-
ріях, відбувається «якісне оновлення 
режисури як мистецтва», а сама «орга-
нізація та постановка видовищ в ан-
тичному Римі стає важливим чинни-
ком політичної боротьби, одержання і 
утримання влади» і, крім того, «саме в 
цю епоху відбулося першонародження 
режисури як професії»25. Т

Так само постала містерія й на 
Сході -  у формі мусульманської Та1* , 
зійє, індійської містерії про боротьбу^' 
Індри з демонами, літературної оброб^ 
ки містерійного сюжету -  Антака2$&|

Ж

..
.
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І^малабарських катакалі, бенгальської 
мджатри, індостанських расліла, малай-
ських  топенг-даланга (або ваянг-то- 
* пенга), топенг-вонга, ваянг-пурво, 
японських сангаку, саругаку, кагура27, 
Но (Ноо, Ноогаку)2*, Осьорай, буга- 
ку29, кагура, денгаку-но-но, а опосе- 

. редковано й кабукі. Останній після 
втрати сакрального начала визначив-
ся, за словами Сергія Ейзенштейна, 
як різночинний театр бульварної ме-
лодрами30.

У давніх слов'ян з ідеєю родючості 
передусім пов'язувалися містерії на 
честь бога Ярила, який «був богом 
весни, а також богом дітороддя, чому й 
зображувався з видатним статевим ор-
ганом»31. Ярила святкували у такий 
спосіб: чоловік, розрум'янений, при-
крашений стрічками й обвішаний 
дзвіночками, з червоним ковпаком на 
голові, проходжувався, оточений га-
ласливою юрбою, яка танцювала, 
співала, пиячила і билася навкулачки, 
нерідко до смерті. На завершення хо-
вали опудало чоловіка з лінгамом32. 
Іван Нечуй-Левицький, описуючи 
свята світлих богів, до яких належав і 
Ярило, вважав, що «смерть світлого 
бога описується у сценічній картині у 
весняній грі Кострюбонько», яка «на-
гадує грецький міф про Вакха, чи Діо- 
ніса, котрого муки, смерть і вос-
кресіння празникували греки весною 
у своїх містеріях33.

Але найбільше інтригувала дослід-
ників загадкова і дуже неясна в ни-
нішніх останках містерія Купала і Ма-
рени, яка, на думку Г. Лужницького і 
С. Чорнія, «складається з трьох основ-
них дій: І. Вшанування гільця... II. 
Трапеза (пир)... III. Спалювання (або 
топлення) гільця-Марени» і є «найдо-
сконалішою драмою дохристиянсько-
го народного театру»34. І

IV. ХРИСТИЯНСЬКА МІСТЕРІЯ

Через сто років після легендар-
ної події -  вознесіння Христа, у II-  
III століттях розпочалася фіксація 
Святого Письма — Благої Вісті — 
Євангелія, правил прийому новона- 
вернених і вигнання грішників, ви-
борів пастирів, проведення літур-
гійної служби, здійснення керівни-
цтва церковною власністю тощо. 
Зовнішнім виявом процесів, шо від-
бувалися у християнських громадах, 
була поява особливих будинків для 
богослужіння. У III столітті затвер-
джується символ християнства — 
хрест, формується церковний кален-
дар, і в IV столітті починається фор-
мування жанру Раззіо (нім.Ра$$іоп — 
«Страсті», від цього слова походить 
і українська пасійна драма), який 
виконувався на передпасхальному 
тижні.

Нарешті, в ІХ -ХІІІ століттях у 
Західній Європі, в центрах громадсь-
кого спілкування — храмах, постають 
у формі літургійної драми малі 
містерії, котрі з плином часу усклад-
нюються: усе більш різноманітними 
стають костюми виконавців, створю-
ються відповідні режисерські «ін-
струкції» з точними вказівками що-
до тексту і рухів, з'являються побуто-
ві елементи, технічні пристосування 
(блоки дія  «вознесіння», люки тощо). 
На цій стадії розвитку літургійна дра-
ма вступила у конфлікт із загальним 
характером літургії, у зв 'язку  з чим 
1210 року указом папи Інокентія III 
показ літургійних драм у церквах було 
заборонено.

У XII столітті в лоні хрестових по-
ходів народився й новий видовищний 
жанр -  чудо -  міракль (тігасіе) -  
інсценізація християнської легенди

І 7 — 440Я
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або «житія» католицького святого, 
релігійно-повчальна віршована драма, 
сюжет якої був заснований на «диві», 
що його здійснює святий або діва 
Марія. А в XIII столітті зустрічаються 
перші згадки про велику видовищну 
форму — містерію, у якій з'являються 
вже й перші керівники: сописіеигз сій 
Іеи (керівник гри, режисер-постанов- 
ник), сопбисіеигз без зесгеїз (твор-
ці сценічних чудес), або суперінтен- 
данти.

Жанр містерії дістав поширення в 
усіх європейських країнах, зокрема і в 
Україні: в Кам’янці Струмиловій у 
Галичині на великому ярмарку, в день 
відзначення смерті Іоанна Хрестителя 
1619 року були показані дві українські 
інтермедії до польської містерії «Тра-
гедія, або Візерунок смерті пресвятого 
Іоанна Хрестителя» Я куба Гаватовича, 
вільних наук і філософії бакаляра. По-
чатком XVII століття датують Іван 
Франко та Олександр Білецький та-
кож анонімну містерію «Слово про 
збурення пекла»35.

З плином часу у структурі містерій 
з'являються й свої «внутрішні» жан-
ри -  «жива картина» — мізансцена, в 
якій були зайняті один або декілька 
акторів, що застигли в експресивній 
позі, котра нагадувала статую; поряд з 
кільцевим і альтанковим принципом 
оформлення з 'являються й перші пед- 
женти -  пересувні театральні майдан-
чики, котрі виокремилися як са-
мостійний жанр -  жанр пишного й 
барвистого видовища.
Містерійна традиція лежить і в ос-

нові становлення театру ляльок. Як 
пише Генрик Юрковський, «шлях 
містеріальних вистав до народного те-
атру ляльок досить довгий... Містерії, 
викинуті з костьолу, опинилися в ру-
ках людей з театральними амбіція-

ми»36. Так само з лона містерій вий-
шли буфони, міми, фарси, фастнахт- 
шпілі37, ігри дияволів — дияблерії — з 
їхнім бешкетуванням і сороміцькими 
жартами. Тим часом сама містерія по-
ступово перетворювалася на хроніку, 
котра, у свою чергу, витіснивши бога 
героєм, створила й передумови для 
народження нових жанрів — передусім 
жанрів придворного театру.

»<

V. МІСТЕРІЯ АБСОЛЮТИЗМУ 
І ДЕМОКРАТИЧНІ ОРГІЇ

На відміну від середньовіччя, яке не 
потребувало ані видо-родового, ані 
жанрового розчленування мистецтва 
(оскільки все, що не мало вищої — 
релігійної -  цінності, естетика не вва-
жала за можливе зображувати, визнаю-
чи лише єдиний жанр — релігійно- 
міфологічний), доба Відродження, 
усвідомивши спочатку сам інститут 
мистецтва, сприяла й появі нових світ-
ських жанрів. Причому у багатьох ви- ; 
палках народжувалися нові жанри Я - ' 
форми у лоні середньовіччя, як похідні 
від християнської міфології. Адже Ре-І: 
несанс не «відміняв» винайдені серед-ї^ 
ньовіччям жанри -  він лише змінивші 
їхнє функціональне призначення.

Найголовнішою подією доби сталар 
народження нового культу — культ$|' 
особи, передусім коронованої. Індивід

і -2,|

дуалізм в історичній формі титанізму*^ 
втілився у громадському житті пере-£’ 
дусім в ідеї абсолютизму — панівної^ 
форми державного правління, пошиЩ | 
реної в Європі в ХУІІ-ХУІІІ стол іття^ !
за якої верховна влада не обмежувал 
ся конституцією, оскільки походже 
її, як і влади римських імператора 
вважапося божественним. Ця форм| 
ідея якої була проголошена Макі
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еллі, досягла апогею за правління 
французького короля Людовіка XIV 
^«держава — це я») і, пройшовши низ-
ьку метаморфоз, у XX столітті виринула 
формі державного абсолютизму.

■$. Початково містерія абсолютизму 
^постала у формі придворного цере-
моніалу, вістря якого було спрямоване 
Передусім на оспівування абсолютного 
^монарха, а відповідно й системи дво-
рянських чеснот, на спинах яких три-
малася влада. Табель про придвор-
н і  ранги визначав значення особи, а 
^встановлений церемоніал реалізував 
|придворний табель у дії (для чого й 
Муло створено особливий чин -  цере-
моніймейстер).
іі Театр цієї доби Курбас характеризу-
вав  як типовий театр впливу: «...псев- 
• докласика XVII століття у Франції — 
-мені здається [...], що цей театр саме 
такої категорії. Чому? Тому, що його 
завданням фактично було прищеп-
лювати і утримувати в колах своєї 
публіки, себто двірської знаті тодіш-
ньої Франції, двірські манери, двір-
ський спосіб мислення. Його греки, 
його турки не були греками і не були 
турками, а були власне придворними 
маркізами і графами короля Людовіка. 
Цей театр не виявляв того предмета, 
який зображував, а впливав, він мав 
певне завдання, цілком конкретне з 
боку інтересів панівного класу, був те-
атром впливу і нічим іншим... Харак-
терно, що театр впливу з'являється 
завжди на схилі якоїсь епохи або на 
початку якоїсь іншої епохи, на мо-
менті стику двох епох, коли життя ще 
не утвердилось у час романтичного і 
класичного мистецтва»38.

Саме у лоні цієї придворної міс-
терії, майже водночас із появою ново-
го замовника, у 1480-ті роки в Італії 
народжуються й нові посади Гезіаіоіо

(від італ. Гіезїа — свято) — постанов-
ників придворних свят; 1494 року у 
Відні -  придворного композитора; 
1545 року — придворного розпорядни-
ка розваг39. Цим же роком датовано і 
перший відомий театральний (ак-
торський) контракт — одночасно у 
Франції та Італії. Невдовзі окреслю-
ються й альтернативні щодо придвор-
ного церемоніалу простори демокра-
тичного спілкування: ярмарок, шинок, 
кав'ярня, ресторан тощо. З'являється 
перше закрите театральне приміщення 
в Лондоні (1556 р.). Нарешті, 1576 ро-
ку Річард Бербедж будує для своєї тру-
пи приміщення, якому вперше дає не-
звичну тоді назву — «театр».

У XVII столітті придворна містерія 
виявляє себе у формі апофеозів, трі-
умфів, салонних комедій, комедій 
плаща і шпаги, парадів, машинних тра-
гедій (Тга§ес1іе а шасЬіпез), найяскра-
віше — у прусських жанрах «кайзер- 
шпілю», «головних і державних дійств» 
(Наирі -  ипб Зіааїзасііопеп), «крігшпі- 
лю» і російських «потьомкінських по-
селень». У XVIII столітті, коли спроби 
прищепити новоствореній імперії «єв-
ропейську культуру» у вигляді містерій 
Бахуса та інших жанрів абсолютизму 
лише розпочинав цар Петро І40, у Єв-
ропі, насамперед у шинках і кав'ярнях, 
як формах демократичного спілкуван-
ня, а також і в таємних товариствах ма- 
сонів уже постали нові культи і 
містерії, котрі й досягли свого найви-
щого розквіту у 1789—1791 роках у 
Франції (»Свято на честь Верховної 
Істоти», «Свято на честь Жан Жака 
Руссо», «Свято Рівності», «Тріумф Рес-
публіки», «Свято Розуму»)41.

Втім, справжня містерійна лихо-
манка захопила світ лише наприкінці 
XIX століття, коли жанр відродився 
спочатку у творчості Ріхарда Вагнера42

---------------------------------------- ------ 259
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і «діонісійця» Фрідріха Ніцше, потім -  
на революційній французькій сцені 
«Біблійні і християнські містерії» та 
«Елевсинські містерії» Моріса Бушо- 
ра, «Легенда про Антонія» Едуарда 
Дюжардена, містерія «Дівчина з від-
січеними руками» П 'єра Кійара у по-
становці Поля Фора та ін.43

В Україні інтерес до містерії відро-
джується у таких творах, як «Іродова 
морока» — «святочное представление» 
Пантелеймона Куліша (1879 р.), «Спо-
куса» — містерія Панаса Мирного 
(1901 р.). На межі століть спроби 
відродити містерію здійснюються та-
кож в Іспанії, Німеччині, Франції.

1892 року модний драматург Кнут 
Гамсун пише роман «Містерії». Міс-
терію біля озера виставляє у «Чай-
ці» Чехова Костя Треплєв. Постанов-
ку музичної драми Лоренса Хайсмана 
«Віфлеєм» у залі лондонського Імпе- 
ріал-інституту здійснює Гордон Крег4 
(за словами Т. Бачеліс, він зумів 
«створити суворе і піднесене, істинно 
містерійне видовище»). Дршу-місте- 
рію «Балаганчик» пише О. Блок, мі-
стерію «Літургія мені» — Федір Соло- 
губ. На Мюнхенському конгресі тео-
софського товариства «Елевзинську 
містерію» Едварда Шюре демонструє 
Рудольф Штайнер (Курбас «їздив до 
нього в Мюнхен на одну з його 
містеріальних вистав»)45. Федір Комі- 
саржевський здійснює постановку міс-
терії О. М. Ремізова «Бісівське дійст-
во...», петербурзький «Старовинний 
театр» показує містерію «Троє волх-
вів» у декораціях М. Реріха46. Містерію 
втілюють Рейнгардт і Мейєрхольд -  
«ще до того, коли це все пропонував 
Арто, набагато раніше радикальні кро-
ки до стертя поділу на сцену і гляда- 
чевий зал зробили Рейнгардт і Мейєр-
хольд у своїх містеріях», як писав Єжи

Гротовський47. Цікаві містерійні виста-
ви здійснюють Аппіа і Жак-Даль- 
кроз48. Як містерію ставить виставу 
«Гамлет» на сцені МХТ Гордон Крег49. 
На арені берлінського цирку поста-
новку містерії «Кожний» Гуго фон 
Гофмансталя здійснює Макс Рейн-
гардт, а разом з Гофмансталем Рейн-
гардт ставить п 'єсу «Зальцбурзький 
великий театр життя», постановка якої 
поєднувала в собі елементи іспансько-
го ауто і австрійської містерії™.

Як «містерія» сприймається навіть 
здійснена на сцені Московського 
Художнього академічного театру ім.
М. Горького вистава «Брати Карама- 
зови»31. Містерією «Сакунтала» від-
кривається Московський Камерний 
театр, художній керівник якого Олек-
сандр Таїров, за словами П. Маркова, 
«протягом усього свого життя ствер-
джує значення крупних форм місте-
р і ї -  трагедії і арлекінади -  комедії»52. 
Невдовзі Таїров дає глядачеві ще одну 
містерійну виставу — вакхічну драму 
«Фаміра-Кіфаред» І. Анненського, у 
якій, за словами К. Державіна, ствер-
джувалася «релігія торжествуючої пло-
ті»53. Навіть К. Станіславський у запи-
сниках 1912-1917 років занотовує: 
«Відкриття (важливе). Шекспір на-
стільки неосяжний, що кожен його 
твір вимагає своєї особливої фор-
ми постановки; «Буря» — ставити 
як містерію (бог, люди, праотці пг 
мавпи)»54. і -т

Пізніше Станіславський маритиме 
масовим дійством, у якому три театри 
(Великий, Малий і Незлобіна) являти-
муть три острови, на даху яких актори і 
на котурнах і в масках удаватимуть ; 
богів; Вахтангов мріятиме про ін |  ; 
сценізацію Біблії55; Таїров ставитиме-:..  ̂
«Саломею» О.Уайльда у Московське^ 
му Камерному театрі, виставу, котра|^|
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виставі за його ж словами, є містерією нави- 
Даль-Іворіт, але в якій все-таки існують міс- 
істгщщершні начала56.
<рег!П Одне слово, справджуються слова 
іоста«|Андрія Бєлого: «Людство підходить до 
фоні містерії, яка ніколи й не снилася 

Рейн-1давнім грекам»57 
Рейн- 
зький 
а якої 
сько-

І Між двома світовими війнами, у 
аавітьідобу розбудови тоталітаризму, міс- 
ькогоітерія стає чи не найпопулярнішим ви- 
у ім.Ідовищним жанром. Особливу попу- 
зама-І лярність здобуває містерія у державах 
від*| з тоталітарним режимом, міфологія 

рнийі яких спирається на «безальтернативні» 
)лек-|міфи (обожнення дуче в Італії, «фю- 
кова,| рерпринцип» — у Німеччині, так зва- 
гвер-Іний демократичний централізм в 
хте- СРСР і т.ін.). Правителі прагнуть по-
пі»” вернути синтетичні епохи, в яких, за 
одну! словами Курбаса, «світовідчування бу- 
раму ло одним для всього суспільства»53, 
о, у І У 1918—1922 роках чергова мета- 
вер-|морфоза жанру відбудеться у здійсне-
но- ній в Києві на Софійській площі міс- 
ШИ- терії «Звільнення праці», народній 
вує:| драмі «Цар Максиміліан», 1920 року — 

у видовищах «До світової комуни» і 
«Здобуття Бастілії»59. 1922 року з наго-
ди святкування річниці Жовтневої ре-
волюції у Києві, в театрі ім. Леніна бу-
де здійснена містерія Є. Жулавського 
«Кінець Месії»60.
До цього ж періоду відноситься й 

початок будівництва нового укра- 
ги-І їнського театру Лесем Курбасом, який, 
>ри на думку сучасного дослідника, «буду-
ть  вав театр, котрий зв 'язав би наше ми- 
н- нуле через пам 'ять про містерію і на- 
ме ще завтра»61. Містерійну природу Кур-
о- басового театру усвідомлювали і його 
>а,| сучасники, засвоюючи, що «на його

на-
іого
юр-
ити

ше
гри

сцені йшли і трагедія, і драма, і ко-
медія, і містерія, і буфонада, і опере- 
точний лубок»62. Як згадував Олек-
сандр Дейч, самі слова «містеріальне 
дійство», «мораліте», «комедіа дель ар- 
те» були у нас на вустах63. Саме у жанрі 
містерії, на думку різних дослідників, 
були вирішені Курбасом в очолювано-
му ним театрі вистави «Йоля», «Вели-
кий льох»м, «Гайдамаки»65, «Джіммі 
Гіггінс», «Напередодні» («1905 рік»)66, 
«Жакерія»67, «Народний Малахій».

1926 року містерію з музикою і 
кінофільмом «Ісус проти Бога» пише 
Анрі Барбюс63; піротехнічну, по суті, 
містерію, п 'єсу-синтез «Вулкан» — 
Марінетті; 1928 року «народні фла-
мандські страсті у дусі містерій або 
маріонеток створює Мішель де Гель- 
дерод69. З середини 1920-х років чак-
лують над містерією СС Генріх 
Гіммлер і Йозеф Геббельс. Навіть 
новонароджений жанр «крутий детек-
тив» дослідники визначають не інак-
ше як містерію в умовах масової 
культури70.

У 1933 році у Німечині постає 
національний різновид містерії — 
«тінгшпіль» — пропагандистський те-
атр просто неба, вистави якого здій-
снювалися в природних декораціях, на 
схилах пагорбів або серед древніх руїн. 
Сценарії тінгшпілів за участю баталь-
йонів «Гітлерюгенду» включали вій-
ськові паради, поганські ораторії, де-
монстрації мистецтва верхової їзди і 
циркові видовища; особлива увага у 
символіці жанру приділялася погансь-
ким віруванням у землю, повітря, во-
гонь і воду. Найбільший успіх серед 
творів цього жанру випав на «Страсті 
Німеччини» Ріхарда Ойтінгера — тінг-
шпіль, який був поставлений влітку 
1933 року і транслювався по всій 
країні.
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В Італії, пождь якої «інстинктивно 
тяжів до чогось схожого на соціаліс-
тичний реалізм, що мав місце у Ро-
сії»71, 1934 року містерійне видовище 
«Ваговоз ВЬ-18» створив у флорентій-
ському парку кінорежисер Олександр 
Блазетті. Це була славна, в трьох ак-
тах, історія ваговоза, який вірою і 
правдою «служив народові»: у першо-
му він підвозив набої італійським сол-
датам, що воювали на австрійському 
фронті, у другому — підвозив до по-
трібного місця загін чорносорочеч-
ників, а в третьому, який змальовував 
процвітання Італії, ВЬ-18 вже не ді-
яв — іржавий літній герой відслужив 
свій вік і тепер його закопували у зем-
лю. Спектакль був своєрідною відпо-
віддю режисера на заклик Муссо- 
ліні створити театр для мас, який 
міг би вмістити двадцять тисяч гля-
дачів72.

1936 року у Львові друкується «ре-
лігійна містерія» «Голгота — Страсті, 
Смерть і Воскресіння Господа нашого 
Ісуса Христа» Григора Лужницького. 
Того ж року п’єса була поставлена 
В.Блавацьким у львівському театрі «За-
грава»73. Згодом п'єса йшла у Станіславі 
та інших західноукраїнських містах74. 
Про цю виставу Г. Лужницький писав: 
«Психічно український глядач до по-
становки такої п 'єси , як «Голгота», не 
був приготовлений. Одначе психічна 
потреба такої п 'єси  була у кожного ук-
раїнця, бо кожний пережив Велику 
П 'ятницю державницьких змагань і всі 
ждали й вірили у Воскресіння. Цією 
внутрішньою потребою й була викли-
кана «Голгота»... І вистава «Голготи», й 
сценічна постать Христа у виконанні 
Блавацького були великим мистецько- 
гармонійним образом»75.

1940 року, потрапивши до табо-
ру, Жан-Поль Сартр пише різдвя-

ну містерію «Баріона, або Син Гро- 
ма».

А в СРСР у 1940-ві роки набагато 
інтенсивніше, ніж раніше, розгорнувся 
процес творення містерії соціалізму, 
про шо, зокрема, писав журнал «Те-
атр»: «Людство,— читаємо в журнал і,-  
створило чудові міфи й легенди про 
казкових героїв. Міф про Прометея, 
міф про Самсона і Антея, про Гекта-
ра і Ахіллеса, про Вільгельма Телля і 
Тілля Уленшпігеля. Найкращі, най- 
прекрасніші твори народної творчості 
присвячені Леніну і Сталіну, народами 
СРСР створена виключно багата, бар-
виста поезія, присвячена Леніну і 
Сталіну. Порівняння з сонцем — най-
вища похвала героям, що рідко 
зустрічається. Герой — сонце або — у 
найдавніших — «син зірки» жив, оче-
видно, задовго до того, як увійшов в 
античну міфологію. Наскільки нам ві-
домо, не було випадків, щоб в епосі 
однієї доби і одного й того самого на-
роду епітет «сонце» дарувався одночас-
но двом героям. Винятком є образи 
Леніна і Сталіна»76...

Невдовзі після завершення світової 
війни, 1948 року, містерією «Дійство 
про велику людину» завершується, не 
лише хронологічно, а й у сенсі ево-
люції ідей і синтезу формальних рі-
шень, цикл трьох п 'єс  Ігоря Костець- 
кого, написаних у 1945-1948 роках 
під час мандрів містами зруйнова-
ної війною Німеччини77. Твір цей, на 
думку Лариси Залеської-Онишкевич, 
випередив «Голомозу співачку» — 
«трагедію мови» Е. Йонеско78. Проте;- 
не діставши сценічного втілення, твір
цей не став театральною подією 79 З'

Нова містерія — містерія доби втраг -./у
чених богів, тобто доби абсурдизмуГх 
народилася 11 травня 1950 року -  у̂ і 
першій постановці «Голомозої співачз^
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•г ки» Е.Йонеско. 1952 року абсурдистсь- 
) ка м іст ер ія  виринула у формі новона-
родженого жанру — хеппенінгу, що й 
поклало початок новому принципові 
художньої творчості — відтепер світом, 
який, втративши стрижень і божест-
венний центр, остаточно визначився 
як абсурдний, стала правити «випадко-
ва подія». Проте пошук центру триває 
навіть в хаотичному світі. 1960 року 
нью-йоркський скульптор Пітер Шу- 
манн створює всесвітньовідомий те- 
атр-комуну «Бред енд Паппет», який 
здійснює постановку вуличних (зокре-
ма, й містерійних) вистав на Різдво та 
інші свята. У ці ж роки найкращі свої 
вистави — «Аросаіірзіз сит  їїеигіз» і 
«Ст ій к и й  принц» — під впливом м іс -
т е р і ї  здійснює «Театр-Лабораторіум», 
очолюваний Є. Гротовським. М іст е -
р ій н і  ознаки простежуються й у віднос-
но молодій театральній формі — мю-
зиклі, а також у похідній від нього 
рок-опері («Ісус Христос — суперзірка» 
Т. Райса -  Л. Вебера тощо).

В Україні наприкінці 1980-х років 
«живий портрет однієї театральної 
м іст е р і ї», виставу «Священні чудови-
ська» Ж. Кокто у Київському театрі 
ім. Лесі Українки здійснює Роман 
Віктюк. У спектаклі, на думку крити-
ка, «під оболонкою ситуації, хоча й 
нестандартної, але відчутно бульвар-
ної, розігрується Євангеліє. Квінт-
есенція його, якщо точніше. Трійця: 
Бог-Отець — режисер, Дух Святий — 
Янгол Ертебіз, нарешті, головна дійо-
ва особа — Естер. Вони — три обличчя 
одного Деміурга. Все починається з 
народження Янгола. Незграбна істота 
стає Духом Театру, покровителем Ко-
хання, розпорядником Дійства. Світ 
знаходить Дух. Дух запановує над 
Світом. Пафосом Творення пройняте 
тут усе. Нарешті, третій шар сюжету —

сакральний. Євангельський, проте за-
барвлений не тільки й не стільки релі-
гійно. Бог як Вищий Сенс та Абсо-
лют...»80. У 1989 році постановку ще 
однієї вистави з ознаками м іст е р і ї  -  
«Тев’є-Тевель» Шолом-Алейхема у 
Національному академічному драма-
тичному театрі ім. Івана Франка — 
здійснює Сергій Данченко81. У 1996 ро-
ці він-таки створює м іст ер ій н у  виста-
ву «Мерлін, або Спустошена країна»
Т. Дорста.

1995 року виставу «Ісус, Син Бога 
Живого» Василя Босовича здійснює у 
Львівському театрі ім. М.Заньковець- 
кої Федір Стригун. На запитання ко-
респондента, чи в українському театрі 
це перша вистава про Ісуса Христа, 
Василь Босович відповів: «Не тільки в 
українському. Гадаю, перша у світовій 
театральній професіональній прак-
тиці, Хоча персонаж, чи навіть герой 
на ймення Ісус Христос не раз з’яв-
лявся на сцені та кіноекрані. Але все 
це були тільки фантазії на єван-
гельські теми». А на запитання щодо 
жанрового визначення вистави як 
м іст е р і ї  при тому, що герой гине, не-
мов у трагедії, В.Босович відповів так: 
«Мені важко визначити жанр як п 'є -
си, так і вистави. Позначив її як м іс -
т ер ію , бо це хоч частково наближаєть-
ся до суті. Можливо, це якийсь новий 
жанр, наразі без назви»82. 1997 року са-
лонну м іст е р ію  за трагедією Жана Ра- 
сіна «Федра» виставляє Київський те- 
атр-салон «Сузір'я». Постановник вис-
тави Олексій Кужельний називає її 
м о н о м іст е р ією .

Загалом кажучи, останніми роками, 
українська м іст е р ія  дедалі більше ви-
ходить за межі театрального майдан-
чика, виявляє тяжіння до тріумфаль-
но-апофеозних дійств у формі презен-
тацій тощо83.

------------------------------------------------ 263
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VII. МІСТЕРІЯ ЯК ?КАНР

Беручи до уваги завдання, що ви-
рішувалися єгипетськими, грецькими, 
римськими, східними та пізнішими 
містеріями, можна визначити бодай 
найзагальніші риси цих дійств.

У різних країнах дійства містерій 
відрізнялися скоріше за назвами, ніж 
за змістом, часом і місцем здійснення, 
а тому й були, по суті, етнічними 
різновидами одного жанру. З ідеальної 
точки зору, найважливішою спільною 
ознакою цих всесвітніх містерій бу-
ли утилітарні завдання — замовляння 
врожаю, викликання дощу, а водночас 
і закріплення у свідомості співгрома-
дян системи державної міфології, тоб-
то моделі Всесвіту.

Спільним був також поширений 
у космогонічних міфах сюжет про 
смерть та воскресіння богів, яким опі-
кувалися жерці, а також і настанова на *
таємничу ініціацію. Так само збігали-
ся ці дійства і в часі проведення (за 
місячно-сонячним календарем). Одна-
ковим був і принцип просторового 
вирішення дійства, за яким вулична 
процесія прямувала до священного 
місця, де був розташований храм, щоб 
здійснити урочисті жертвоприношен-
ня біля вогнища, вівтаря або якогось 
іншого символу бога, після чого ро-
зіграти сцени з його життя.

Відбруньковуючись від сакральних 
культів і поступово профануючись, 
розваги, ігрища, забави й видовища 
водночас несли на собі відбиток тих 
свят, що лежали в їхній основі. При-
чому, у первісному своєму вигляді са-
ме як культові свята й ігрища, а не 
розваги, вони й усвідомлювалися. І 
лише з плином часу, коли значення 
тих або інших міфів і відповідних свят 
поступово вивітрювалося з пам 'яті на-

ступних поколінь, культ перетворю-
вався на розвагу, гру, забаву, звичай.

Одночасно з виникненням  тих або 
інших культів створювалися й окрес-
лені певним простором і часом нові 
місця розваг, де, в свою чергу, створю-
валися специфічні ситуації спілкуван-
ня. Шинки й кав 'ярні, чайні будиноч-
ки і ресторани, елітарні клуби і сало-
ни, пляжі і курорти мінеральних вод, 
стадіони і дискотеки, вернісажі і «ву-
лиці», ярмарки і лицарські турніри, 
дачі і будинки розпусти, церкви і 
спіритичні сеанси, полювання і кори-
ди, фуршети і презентації, королівські 
бали і церемоніали ув 'язнених... Наро-
дившись у цих хронотопах, форми гро-
мадського спілкування перетворюва-
лися поступово на жанри.

І так кожна театральна система вті-
лює відповідними засобами актуаль-
ний для суспільної свідомості міф. 
Щоправда, істинне обличчя міфу (ви-
гадки, заснованої на вірі) відкри-
вається лише після руйнації самого 
міфу. Перш ніж якийсь міф деміфо- 
логізується, він сприймається як істо-
рична істина. Так, античний театр 
втілював низку міфів про титанів, ге-
роїв і своїх богів. Християнський ге-
роїчний міф став основою для розвит-
ку жанрів середньовічного театру -  
літургійної драми, мораліте, містерії. 
Міф «золотої доби» абсолютизму ство-
рив «високу комедію», «комедію-ба- 
лет»... Можна дешифрувати кожну те-
атральну систему, визначивши той 
міф, який лежить в її основі. Щоправ-
да, операцію деміфологізації значно 
легше здійснювати у минулому, ніж у 
сьогоденні.

Міфологічні революції, у свою чер-
гу, призводили до змін у системі куль-
тових свят, календаря (юліанський, 
григоріанський, поганський, нововве-
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мая, котрий у виконанні Гірняка сприймався 
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Академія Наук, 1975, с.171). «В продовженні 
«Сна української ночі»,- писав рецензент,-  
новій поставі студії Й. Гірняка,- мертвий Ма- 
май у царстві живих сучасних мешканців ДП- 
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вим серед живих, що сумлінно й механічно, як 
безформні й безособові тіні, сліпо повторюють 
і виконують славнозвісні діла Мамая. В цьому 
безжалісна гострота сатири і трагізм.
Сатира -  найгостріша зброя, але навіть вона 
видається слабою, щоб перебороти ті форми 
суспільного й політичного життя, які ось уже 
протягом трьох років загніздилися в нашому 
еміграційному суспільстві, ведучи його до по-
вної соціальної ізоляції та відриву від рідного

краю, до своєрідного паноптикуму. Впродовж 
всього спектаклю червоною ниткою показано 
шлях, який веде до цього паноптикуму. Те, що 
Мамай називає найбільшого українського фі-
лософа «політичною темнотою» українського 
народу, і що той філософ змушений тікати з 
неба на дно морське, бо й у небі вже українці 
умудрились закласти три академії й десять 
університетів, нікого з глядачів не дивує й не 
обурює. Бо це лише слаба карикатура, блідий 
відбиток реального повсякденного життя» (Те- 
атр-Студія Йосипа Гірняка і Олімпії Добро- 
вольської.— Нью-Йорк, Українська Вільна 
Академія Наук, 1975, с. 170). На думку В. Ре- 
вуцького, створений у цій виставі образ Ма-
мая — один з найбільш синтетичних образів 
наївного українського трагікомізму, позначе-
ного рисами ледарства тупого обивателя, звик-
лого лише до спостереження явиш, аніж до дії 
(Валеріян Рсвуцький. Нескорені березільці. 
Йосип Гірняк і Олімпія Добровольська.- Нью- 
Йорк. Слово, 1985, с.100).
6 січня 1952 року в Буенос-Айресі силами Теа-
тральної Студії ім. Леся Курбаса була здійсне-
на постановка різдвяної містерії-драми Юрія 
Тиса «Не плач, Рахіле» (Близнята ще зуст-
рінуться. Антологія драматургії української діа-
спори. Упорядкування і вступна стаття Лариси 
Залеської-Онишкевич.- К .- Л.: Час, 1997, 
с. 521), яка також демонструє нетрадиційне 
вживання жанрового визначення -  у даному 
разі також йдеться скоріше про «святочне 
оповідання», аніж про містерію у традиційному 
сенсі.
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